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RESUMO
O revestimento de formas farmacêuticas sólidas constitui um recurso largamente empregado quando
se deseja mascarar o paladar desagradável, prevenir reações de degradação de insumos farmacêuticos
ativos (IFAs), melhorar a estabilidade da forma farmacêutica, ou ainda, modificar a liberação do IFA
e, assim, melhorar a sua biodisponibilidade. As tecnologias convencionais para o revestimento das
formas farmacêuticas sólidas envolvem a atomização de sistemas poliméricos dispersos em solventes
orgânicos voláteis e/ou veículos aquosos. Enquanto o emprego de solventes orgânicos é geralmente
mais simples e rápido, o uso de veículos aquosos continua sendo o método de escolha devido à
ausência de toxicidade, maior segurança, e melhor custo-benefício, entretanto, os sistemas aquosos
apresentam limitações, como o maior tempo de secagem, e favorecer a degradação de IFAs sensíveis
à umidade. As limitações associadas aos processos de revestimento convencional estimularam a
busca de novas tecnologias de revestimento de formas farmacêuticas sólidas. Impulsionada por uma
combinação de considerações de custo e funcionalidade, tecnologias de revestimento sem solventes
(ou revestimento a seco) têm sido desenvolvidas tanto em ambientes acadêmicos como industriais. O
presente trabalho faz uma revisão da tecnologia de revestimento sem solvente (revestimento a seco),
destaca sua aplicabilidade industrial e as suas perspectivas futuras. As tecnologias de revestimento
sem solventes apresentam inúmeras vantagens em relação aos processos convencionais de
revestimento, pois não emitem solventes orgânicos voláteis, permitem obter revestimentos espessos
e uniformes em menor tempo de processamento e, empregam, na sua maioria, equipamentos comuns,
à exceção dos processos de revestimento de impacto assistido magneticamente, e revestimento
eletrostático, que utilizam equipamentos específicos.
Palavras-chave: revestimento de formas farmacêuticas sólidas, revestimento sem solventes,
revestimento a seco.

ABSTRACT
The coating of solid pharmaceutical forms is a widely used resource when it is desired to mask
unpleasant taste, prevent degradation reactions of active pharmaceutical ingredients (APIs), improve
the stability of the pharmaceutical dosage form, or modify the release of the API and thus improve
its bioavailability. Conventional technologies for coating solid dosage forms involve the atomization
of polymeric systems dispersed in volatile organic solvent (s) and/or aqueous vehicles. While the use
of organic solvents is generally simpler and faster, the use of aqueous vehicles remains the method
of choice due to the absence of toxicity, greater safety, and better cost-effectiveness, however, lower
manufacturing cost. However, aqueous systems have limitations, such as longer drying time, and
favor degradation of moisture sensitive APIs. The limitations associated with conventional coating
processes have stimulated the search for new technologies for coating solid pharmaceutical dosage
forms. Driven by a combination of cost and functionality considerations, solvent-free coating
technologies (or dry coating) have been developed in academic and industrial environments. The
present work reviews the solvent-free coating technology (dry coating), highlights its industrial
applicability, and its future perspectives. Solvent-free coating technologies have numerous
advantages over conventional coating processes, as they do not emit volatile organic solvents, allow
thick and uniform coatings to be obtained in less processing time, and mostly use common equipment,
with the exception of processes magnetically assisted impact coating, and electrostatic coating, which
use specific equipment.
Keywords: coating solid dosage forms, solvent-free coating, dry coating.
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I. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Entre as diversas vias de administração de medicamentos, a via oral é a mais utilizada,
representando entre 90-95% do total de medicamentos, sendo que as formas farmacêuticas como
comprimidos, e cápsulas, representam aproximadamente 95% dos comercializados (Trovão et al.,
1998 apud Oliveira, 2007; Carrillo-Alarcón et al., 2015). Entre as vantagens das formas
farmacêuticas sólidas estão a capacidade de mascarar o sabor, apresentarem boa estabilidade físicoquímica, fácil manuseio e administração, favorecendo a adesão do paciente ao tratamento (Lang,
2018; Lameiras, 2019).
As formas farmacêuticas sólidas, tais como comprimidos, grânulos, pellets e pós, são
revestidas por diferentes razões, tais como melhorar as propriedades estéticas, aumentar a estabilidade
do medicamento (proteção da luz, umidade e oxigênio), para separar substâncias incompatíveis
presentes na formulação, modificar a liberação dos IFAs (Insumos Farmacêuticos Ativos), permitir a
identificação do medicamento, prevenir a ação do fluido gastrintestinal, melhorar a resistência
mecânica da forma farmacêutica, entre outras.
As técnicas mais amplamente utilizadas para o revestimento de formas farmacêuticas sólidas
são o revestimento por açúcar (sugar coating), e o revestimento por filme (film coating). Ambos os
processos de revestimento envolvem a atomização de sistemas poliméricos dispersos em solvente(s)
orgânico(s) voláteis, e/ou veículos aquosos. Enquanto o emprego de solventes orgânicos é geralmente
mais simples e rápido, o uso de veículos aquosos é o método de escolha devido ao menor impacto
ambiental, menor risco de explosão, toxicidade ao operador, transporte e custo. Entretanto, o
revestimento de formas farmacêuticas sólidas empregando veículos aquosos tem forte impacto sobre
a estabilidade do(s) IFA(s).
O processo de revestimento sem solventes (ou revestimento a seco) é reconhecido como uma
tecnologia promissora para superar as limitações associadas às técnicas convencionais de
revestimento de medicamentos (Qiao et al., 2010; Dhuppe, Mitkare, Sakarkar, 2012; Sauer et al.,
2013). Entre as principais vantagens do revestimento a seco está a eliminação da etapa de evaporação,
reduzindo o tempo e o custo do processo, uma vez que o descarte e o tratamento dos resíduos tornamse desnecessários (Dhuppe, Mitkare, Sakarkar, 2012).
II. OBJETIVO GERAL
O presente trabalho faz uma revisão da tecnologia de revestimento sem solventes
(revestimento a seco), destacando a sua aplicabilidade industrial e suas perspectivas futuras.
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III. MÉTODOS DE PESQUISA
Os dados bibliográficos foram obtidos por meio do portal de periódicos do Conselho Nacional
de Pesquisa (CNPq), empregando as bases de dados Web of Science, SCOPUS, Science Direct, e
Scielo. As palavras-chave utilizadas foram: sugar coating, film coating, solventless pharmaceutical
coating, dry pharmaceutical coating, solvent-free injection molding, e outras. A seleção utilizou
periódicos na língua inglesa e portuguesa, de livre acesso e acesso restrito.
IV. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 As Formas Farmacêuticas Sólidas
Formas farmacêuticas são as diferentes formas físicas nas quais um medicamento pode ser
apresentado: soluções, suspensões, dispersões coloidais, emulsões, pomadas, cremes, pós de
administração direta, comprimidos, cápsulas, materiais particulados, entre outros. As formas
farmacêuticas relacionam-se às diversas vias de administração, ou seja, via oral, tópica, retal,
intravenosa, inalatória etc., e são desenvolvidas para facilitar a administração, favorecendo a adesão
do paciente, e possibilitando o melhor aproveitamento do insumo farmacêutico ativo (IFA) (Brasil,
2010).
Entre as diversas vias de administração de medicamentos, a via oral é a mais utilizada,
representando entre 90-95% do total de medicamentos, sendo que as formas farmacêuticas
comprimidos, e cápsulas, representam aproximadamente 95% comercializados (Trovão et al., 1998
apud Oliveira, 2007; Carrillo-Alarcón et al., 2015) (Tabela 1).
Entre as vantagens das formas farmacêuticas sólidas estão a capacidade de mascarar o sabor,
apresentarem boa estabilidade físico-química, fácil manuseio, e facilidade de administração,
favorecendo a adesão do paciente ao tratamento (Lang, 2018; Lameiras, 2019).
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Tabela 1 - Frequência de distribuição das formas farmacêuticas produzidas mundialmente.
Via de Administração

Frequência (%)

Forma Farmacêutica

Frequência (%)

Oral

93,0

Comprimido

83,8

Tópica

0,9

Drágeas

0,7

Inalatória

0,3

Cápsula

3,7

Oftálmica

1,5

Solução Oral

1,8

Subcutânea

2,5

Suspensão oral

0,5

Intramuscular

1,6

Gotas orais

0,6

Outros

0,2

Gotas Oftálmicas

1,4

Injetável

3,6

Pó de administração direta

2,3

Aerossóis (Inalatórios)

0,5

Outros

1,1

Fonte: Carrillo-Alarcón et al., 2015 (adaptado).
Comprimidos
Os comprimidos são formados por um ou mais componentes ativos, adicionados de
adjuvantes farmacêuticos (ou excipientes), os quais são submetidos à compressão. Entre os
adjuvantes farmacêuticos dos comprimidos temos os diluentes, os aglutinantes, os desintegrantes e
os lubrificantes. Outros componentes opcionais são os corantes, os aromas e os edulcorantes
(Lachman, Lieberman; Kanig, 2001).
Historicamente, os adjuvantes farmacêuticos (ou excipientes) eram considerados como
aditivos inertes. Entretanto, com o advento dos medicamentos de liberação controlada e
“medicamentos alvo”, essa a definição tornou-se inadequada.
Segundo a Confederação Internacional de Excipientes (International Pharmaceutical
Excipients Council, IPEC), “excipientes farmacêuticos são substâncias incluídas em um sistema de
liberação de IFAs para auxiliar durante o processo de manufatura e/ou proteger ou aumentar a
estabilidade, biodisponibilidade e/ou aceitabilidade pelo paciente, ou aumentar a segurança e efeito
terapêutico do IFA durante o seu estoque e uso” (Karsa, Stephenson, 2000).
Entre os processos de produção de comprimidos temos a compressão direta, a compressão via
granulação úmida, e a compressão via granulação seca. A compressão direta é considerada técnica de
primeira escolha para a produção de comprimidos. O processo de compressão direta envolve duas
etapas: a mistura de pós, seguido da compressão. Comparado aos processos de compressão que
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envolve granulação (úmida ou seca), oferece muitas vantagens, pois reduz significativamente o
número de etapas, equipamentos, operadores, espaço, consumo de energia, validações de processos
e, principalmente, custos. Paralelamente, a redução do número de etapas no processo de compressão
direta, permite um aumento da estabilidade da forma farmacêutica, reduzindo as reações de
degradação, comum nos processos de compressão via granulação úmida, em decorrência do
umedecimento e/ou exposição ao calor (Sausen, Mayorga, 2013) (Figura 1).

Figura 1 – Representação gráfica do processo de compressão direta
Fonte: Salvador et al.,2011 (adaptado).
Atualmente, excipientes multifuncionais que são capazes de agregar várias propriedades, têm
sido usados com o objetivo de reduzir os componentes da formulação, e favorecer a obtenção de
comprimidos por compressão direta.
A lactose spray-dried é um exemplo de excipiente multifuncional, largamente empregado no
processo de produção de comprimidos por compressão direta (Botha, Lötter, 1990; Lachman,
Lieberman; Kanig, 2001). Além dela também usa-se a celulose microcristalina.
Os diluentes são materiais concebidos para perfazer a quantidade necessária de um
comprimido quando a dosagem do IFA é insuficiente para produzir essa quantidade. A escolha do
diluente é fundamental para a estabilidade dos IFAs.
O amido, que pode ser obtido de milho, do trigo ou batata, apresenta o inconveniente de reter
elevado grau de umidade (entre 11 e 14%). Existem vários amidos comercializados para compressão
direta, como o amido pré gelatinizado, com propriedade diluente, aglutinante e/ou desintegrante,
entretanto, de elevado custo.
A celulose microcristalina, frequentemente conhecida pelo seu nome comercial Avicel®, é um
diluente de compressão direta, com propriedades únicas à produção de comprimidos coesos, atuando
como diluente e aglutinante (Plaizier-Vercammen, Bourgeois, De Boeck, 1991) e desintegrante
(Lachman; Lieberman; Kanig, 1991).
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Os aglutinantes são adicionados na forma de pó ou em solução, durante a granulação por via
úmida, ou para facilitar a produção de comprimidos coesos, por compressão direta. Um bom
aglutinante deve não somente ter boas propriedades ligantes, mas também ser de fácil manuseio para
produção em larga escala. Os aglutinantes tradicionais, como açúcares ou biopolímeros naturais, têm
sido substituídos por polímeros sintéticos, os quais oferecem melhor qualidade farmacotécnica e
microbiológica (Karsa, Stephenson, 2000).
Os desintegrantes são adicionados às formulações para facilitar a desintegração dos
comprimidos, quando este entra em contato com a água, ou com os líquidos intersticiais. O amido
glicolato é um dos mais usados, assim como a croscarmelose.
Os lubrificantes, antiaderentes e deslizantes são três classes de materiais que apresentam
funções que se sobrepõem. Os lubrificantes são usados durante a ejeção dos comprimidos, para
reduzir a fricção entre os lados dos comprimidos e as paredes da matriz; os antiaderentes têm a
finalidade de diminuir a adesão dos grânulos, ou partículas do pó, às faces dos punções, ou à parede
da matriz; finalmente, os deslizantes, são usados para promover o escoamento dos granulados, ou
pós, por redução da fricção entre as partículas. A maioria dos materiais lubrificantes, com exceção
daqueles solúveis em água, apresentam propriedades antiaderentes. Talco, estearato de magnésio, o
amido e os seus derivados, apresentam propriedades lubrificantes e antiaderentes; talco, amido, e o
dióxido de silício coloidal apresentam propriedades deslizantes ou promotores do escoamento
(Lachman, Lieberman; Kanig, 2001).
Cápsulas
As cápsulas são formas farmacêuticas sólidas, formadas por um invólucro de natureza, forma
e dimensões variadas, contendo um ou mais IFAs, podendo ou não, conter excipientes. As cápsulas
de gelatina dura são constituídas por invólucros obtidos a partir de uma dispersão aquosa de gelatina,
formado por duas partes cilíndricas, arredondadas nas extremidades, com comprimento e diâmetro
diferentes: a parte inferior, o corpo, destinada a acondicionar a formulação, e a parte superior, a tampa,
a qual se encaixa perfeitamente ao corpo; as cápsulas de gelatina mole são constituídas por invólucros
obtidos a partir de uma dispersão aquosa de gelatina adicionada de substâncias emolientes, como
glicerina, propilenoglicol ou polietilenoglicol (Allen Jr. et al., 2013).
Grânulos e Pellets
Entre os materiais particulados, os grânulos são aglomerados de partículas, geralmente com
formato irregular, podendo conter substâncias ativas; já os pellets, são sistemas esféricos obtidos por
processo de extrusão e esferonização, empregados em sistemas de liberação modificada e liberação
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imediata; podem ser preparados como matriz medicamentosa, contendo o IFA, ou como matriz inerte,
a qual pode ser impregnada com substâncias ativas.
4.2. Revestimento de Formas Farmacêuticas Sólidas
O revestimento de formas farmacêuticas sólidas constitui um recurso largamente empregado
quando se deseja mascarar o paladar desagradável de alguns IFAs, para prevenir reações de
degradação, melhorar a estabilidade da forma farmacêutica, ou ainda, para modificar a liberação do
IFA e, assim, melhorar a sua biodisponibilidade (Lachman, Lieberman; Kanig, 2001).
O revestimento de formas farmacêuticas sólidas provém de uma adaptação dos métodos de
conservação empregados para alimentos. Os primeiros indícios do processo de revestimento de
formas farmacêuticas sólidas provêm da literatura islâmica, quando o médico persa Rhazes (865-923
D.C.), utilizou mucilagens de sementes de Plantago psyllium (Llantén) (Zaragatoa) para recobrir
pírulas (ou pílulas, do latim), preparações farmacêuticas esféricas, de consistência firme, destinadas
a serem deglutidas sem mastigar e com massa entre 5-300 mg), para modificar o sabor desagradável;
mais tarde, Avicena (980 – 1030 D.C.), considerado uma das maiores referências da medicina árabe,
empregou folhas de ouro e prata com o mesmo propósito. Em 1608, o farmacêutico Jean Renou
recorreu também à douragem das pílulas para mascarar o gosto amargo (Calligaris, 1991 apud
Oliveira, 2007).
Comprimidos, cápsulas, e materiais particulados, como grânulos e pellets, podem sofrer
revestimento, com o objetivo de melhorar propriedades estéticas, mascarar o sabor, aumentar a
estabilidade à luz, à umidade e ao oxigênio, modificar a liberação do(s) IFAs, dentre outras
características (Dhuppe, Mitkare, Sakarkar, 2012).
Os principais fatores que afetam o processo de revestimento são as características do núcleo
(formato, porosidade, rugosidade, tensão superficial e propriedades mecânicas), a natureza do líquido
de revestimento (solubilidade, tensão superficial e propriedades reológicas), o tipo de equipamento,
e os parâmetros usados no processo (ajuste o bico do atomizador, o leque de pulverização, velocidade
de atomização, temperatura de secagem, sistema de exaustão) (Moura, 2005 apud Monteiro et al.,
2016; Trovão et al., 1998 apud Oliveira, 2007).
4.2.1. O Material de Revestimento de Formas Farmacêuticas Sólidas (FFS)
A natureza do material de revestimento desempenha papel crucial nas propriedades da forma
farmacêutica e/ou desempenho do(s) IFA(s). A eficiência do recobrimento depende de fatores como
composição, espessura, uniformidade, e propriedades mecânicas da película. O aumento da espessura
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melhora a resistência à tração do núcleo, entretanto, aumenta a retenção de umidade e prolonga o
tempo de desintegração e liberação do(s) IFA(s), o que pode ser uma característica positiva ou
negativa, dependendo do material usado e do objetivo do revestimento na forma farmacêutica sólida.
Os principais ingredientes que compõem o revestimento das formas farmacêuticas sólidas são
os polímeros, os plastificantes, e os pigmentos.
Polímeros formadores de filme
Os polímeros formadores de filme podem ser de origem natural ou sintética, total ou
parcialmente degradáveis (Figura 2). O processo de degradação dos polímeros pode acontecer por via
física (erosão, desintegração, dissolução) ou química (enzimáticas ou hidrolíticas). O termo
biodegradável refere-se a um processo de degradação mediado por meio da atividade biológica,
acompanhado por uma diminuição da sua massa molar. A copolimerização é um dos recursos
empregados para melhorar a biodegradabilidade (Visan, Popescu-Pelin, Soccol, 2021). A quitosana
é um polímero natural que sofre degradação enzimática in vivo, principalmente por lisozimas,
produzindo oligossacarídeos não tóxicos, os quais são excretados, ou incorporados em
glicosaminoglicanos e glicoproteínas (Fonseca-Santos, Chorilli, 2017).
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Figura 2 - Representação esquemática da classificação dos polímeros biodegradáveis
Fonte: Visan, Popescu-Pelin, Soccol, 2021 (adaptado).
Os polímeros formadores de película são categorizados como polímeros solúveis em água,
polímeros insolúveis em água, e polímeros solúveis êntero-solúveis (ou gastrorresistentes) (Tabela
2).
Os polímeros solúveis em água não influenciam na liberação do IFA; alguns polímeros
solúveis podem ser utilizados para o mascaramento do sabor. A grande vantagem do emprego dos
polímeros solúveis é o fato de que podem ser facilmente utilizados no processo de revestimento
aquoso, eliminando os problemas associados à utilização de revestimento com solventes orgânicos.
No entanto, os filmes de revestimento formados por polímeros solúveis em água apresentam um
tempo de vida relativamente mais curto em comparação com os formados pelos polímeros insolúveis
em água, devido à degradação dos revestimentos pela umidade ambiente, durante o armazenamento
(Yang et al., 2019).
Os polímeros insolúveis em água são utilizados principalmente como materiais de
revestimento para modificar a liberação do IFA; alguns deles podem formar um filme de revestimento
com baixa permeabilidade, agregando proteção à umidade aos filmes de revestimento. Esses
polímeros incluem ésteres de celulose, tais como a etilcelulose e acetato de celulose, e ésteres
acrílicos, tais como copolímeros de acrilato de etilo e metacrilato de metilo.
Os filmes de revestimento formados por polímeros êntero-solúveis (ou gastrorresistentes), tais
como shellac, e copolímeros aniônicos, baseados em ácido metacrílico e metacrilato de metilo
(Eudragit®L), são capazes de fornecer, eficientemente, tanto proteção contra umidade como as
funcionalidades entéricas, devido à sua insolubilidade em água, a pH neutro e ácido (Yang et al.,
2019).
As propriedades físico-químicas da película de revestimento, incluindo a permeabilidade e
estabilidade ao vapor de água, são amplamente atribuídas à estrutura agregada das cadeias
moleculares destes polímeros.
No desenvolvimento de uma formulação de revestimento é comum combinar diferentes
polímeros, de preferência polímeros solúveis e insolúveis em água, em proporções variadas, de tal
forma que os efeitos positivos de ambos sejam combinados.
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Tabela 2 – Alguns polímeros usados para recobrimento de formas farmacêuticas sólidas (Yang et al., 2019)
Natureza

Nome Comercial

Nome químico

Fabricante

Opadry® AMB

Álcool polivinílico (PVA)

Colorcon (Harleyville, PA, USA)

Methocel® E3/E5/E6/E15

Dow Chemical (Midland, MI, USA)

Welocel® HM

Dow Wolf Cellulosics

3PA, 5PA, 6PA, 15PA

Polímero Solúvel

Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC)

(Mitterland, MI, USA)

Pharmacoat® 603/606/615/645

Shin-Etsu (Tokyo, Japan)

Sepifilm® LP

Seppic (Castres Sedex, France)

Kollicoat® IR Protect

PVA-PEG copolímero

Kollicoat® IR AquaPolish

PVA-PEG

Kollicoat® Smartseal 30D

Metilmetacrilato e dietilaminoetiletacrilato

BASF (Ludwigshafen, Germany)

copolímero

Oxietilcelulose, Natrosol

Hidroxietilcelulose (HEC)

Klucel KollicoatTM

Hidroxipropilcelulose (HPC)

Ashland (Covington, Kentucky, USA)
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Natureza

Nome Comercial

Nome químico

Fabricante

Kollicoat®

Polivinilacetato

BASF (Ludwigshafen, Germany)

Auqacoat®
Surelease® (Fertigprodukt)

FMC (Philadelfia, PA, USA)
Etilcelulose

Ethocel®
Polímero
Insolúvel

Eastman CA
Eudragit® RL,
RS30D, RS12.5D, RS100, RS PO
Eudragit® NE 30D
Eudragit® NM 30 D
AquaPolish® R

Colorcon (Harleyville, PA, USA)
Dow Chemical (Midland, MI,
USA

Acetato de celulose

Eastman (Rochester, MN, USA)

Metacrilato de amônio
Evonik, (Essen, Germany)
Poli(etilacrilato-co-metilmetacrilato) 2:1
Metacrilato de amônio copolimero (tipo A e B)

Biogrund (Hünstetten, Germany)
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Natureza

Nome Comercial

Nome químico

Fabricante

SSB 55 Pharma

Shellac

Chineway (Shangai, China)

Aquacoat® CPD

Acetato-ftalato de celulose (CAP)

FMC (Philadelfia, PA, USA)

Eastman C-A-P NF
CAB Eastman

Acetato-ftalato de celulose (CAP)
Eastman (Rochester, MN, USA)
Acetato-butirato de celulose (CAB)

Eudragit® L30D-55/L 100-55
Polímero
Êntero-Solúvel
(gastrorresistente)

Eastacryl® 30D NF

Evonik, (Essen, Germany)
Ácido metacrílico, Tipo A

Kollycoat® MAE 30 DP/100 P

Eastman (Rochester, MN, USA)
BASF (Ludwigshafen, Germany)

Eudragit® L 12.5/L100

Ácido metacrílico, Tipo B

Eudragit® S 12.5/S100

Ácido metacrílico, Tipo C

Eudragit® FS 30D

Ácido acrílico copolímero

Kollicoat® Smartseal 30D

Amino dietil-metacrilato copolímero

BASF (Ludwigshafen, Germany)

Eudragit® E, E 12.5, E PO

Amino dimetil-metacrilato copolímero

Evonik, (Essen, Germany)

AquaPolish® E

Ácido acrílico, copolímero

Biogrund (Hünstetten, Germany)

Keltone LV CR

Alginato de sódio

FMC (Philadelfia, PA, USA)

Akucell

Carboximetilcelulose (CMC)

Ashland (Covington, Kentucky, USA)

Evonik, (Essen, Germany)
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Plastificantes
A temperatura de transição vítrea (𝑇𝑔 ) dos polímeros tem papel fundamental no seu
desempenho: abaixo da temperatura de transição vítrea (𝑇𝑔 ), os polímeros são duros e quebradiços,
devido à falta de mobilidade das suas cadeias; ao contrário, acima dessa temperatura, os polímeros
apresentam-se macios e flexíveis, tal como a borracha, devido a presença de alguma mobilidade das
suas cadeias.
Os plastificantes podem alterar as propriedades físicas dos polímeros, reduzindo a temperatura
de transição vítrea (𝑇𝑔 ) do filme. O mecanismo de ação dos plastificantes é, geralmente, baseado nas
interações moleculares das cadeias de polímeros, onde os plastificantes ajudam as cadeias de
polímeros a mover-se e interagirem entre si, para desenvolver ligações mais firmes, permitindo assim
a coalescência das moléculas, e formação do filme. Além disso, os plastificantes ajudam a melhorar
a adesão do filme à superfície dos substratos. Contudo, a água "dissolvida" na estrutura amorfa, pode
atuar como um plastificante, e promover a transição do polímero do estado vítreo para o estado de
borracha do sistema polimérico (Yang et al., 2019).
A concentração e o tipo de plastificante desempenham papel importante nos revestimentos de
película resistentes à umidade; acima de uma certa concentração, os plastificantes podem gerar furos
em escala molecular, aumentando assim a velocidade e intensidade da difusão das moléculas de água,
resultando em um filme com fraca proteção contra a umidade.
Pigmentos
Os pigmentos são empregados para melhorar a aparência, mascarar imperfeições, proteger
contra os efeitos deletérios da luz solar (290-700 nm), identificação da marca, redução dos riscos de
falsificação, e ainda desempenham um papel importante na proteção contra a umidade.
Quando a luz incide sobre uma superfície, ela pode sofrer reflexão e retornar ao seu meio de
origem; ou sofrer refração, ou seja, atravessa a interface, e altera a sua trajetória de propagação. A
proteção da luz incidente ocorre quando temos a reflexão da luz.
A capacidade dos corantes de proteger contra os efeitos da luz policromática depende da luz
1

refletida na interface polímero-pigmento, a qual está diretamente relacionada com a cor (𝜂 = 𝜆 , onde
𝜂 é o índice de refração e λ é o comprimento de onda), concentração do corante, e espessura do

revestimento.
O dióxido de titânio é um pigmento branco, largamente empregado no revestimento de formas
farmacêuticas sólidas como opacificante, devido a sua capacidade de refletir a luz policromática e
proteger a forma farmacêutica dos efeitos deletérios da luz solar. O poder de reflexão da luz solar do
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dióxido de titânio depende do tamanho das partículas (<60 nm) e da sua forma cristalina; entre as
formas cristalinas do dióxido de titânio encontradas na natureza, apenas as formas tetragonais, anátase
(𝜂=2,76) e rutilo (𝜂=2,55), apresentam valor comercial. A coloração dos núcleos com cores diversas,
por sua vez, é importante para identificação da marca, e proteção de falsificações.
Uma vez que a formação de uma barreira completa contra a umidade é impossível, há risco
da presença de espaços intermoleculares nos filmes, e os pigmentos, atuando como aditivos
insolúveis, bloqueiam estes espaços intermoleculares (Yang et al., 2019).
Os pigmentos deverão estar distribuídos uniformemente na formulação do revestimento para
evitar a aglomeração, o que, eventualmente, poderá resultar em um filme mais frágil e com aparência
inadequada.
4.2.2. Tipos de Revestimentos de Formas Farmacêuticas Sólidas (FFS)
As técnicas mais amplamente utilizadas para o revestimento de formas farmacêuticas sólidas
são o revestimento por açúcar (sugar coating) e o revestimento por filme (film coating). Em ambos
os processos de revestimento é possível obter um revestimento não funcional (melhorar aparência,
mascarar o sabor, facilitar a ingestão, melhorar a integridade mecânica e a identificação do produto,
e, proteção da luz e da umidade), e funcional (liberação modificada).
4.2.2.1. O processo de revestimento por açúcar ou drageamento (Sugar Coating)
Inspirado no emprego pela indústria alimentícia, o emprego do processo de revestimento por
açúcar na indústria farmacêutica surgiu primeiramente na França, em meados do século XIX, sendo
as primeiras patentes concedidas em 1837 e 1840. É o mais antigo processo de revestimento de
comprimidos, e seu nome baseia-se no fato de envolver a aplicação de várias camadas de uma solução
saturada de sacarose, contendo adjuvantes; sendo a forma farmacêutica resultante comumente
conhecida como drágeas (Lachman, Lieberman; Kanig, 2001).
O processo de revestimento por açúcar é formado por três etapas, e ocorre no interior de uma
bacia de revestimento do tipo convencional, contendo um sistema de atomização, secagem e exaustão.
A primeira etapa é formada pelas camadas isolante, elástica e alisante; a segunda etapa, pela coloração
dos núcleos; e, a terceira e última etapa, pela adição de parafina sólida, seguido do polimento dos
núcleos. Na primeira etapa, a camada isolante, é facultativa, e permite a adição de substâncias
isolantes sobre o núcleo, as quais são capazes de proteger o(s) IFA(s) da ação do suco gástrico, e/ou
da umidade, por meio de revestimentos com polímeros impermeáveis e entero-solúveis,
respectivamente; a camada elástica é obrigatória, e destina-se a eliminação das arestas e
arredondamento dos núcleos, por meio da pulverização de uma dispersão de sacarose adicionada de
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goma; tal como a camada elástica, a camada alisante é obrigatória, e destina-se a tornar os núcleos
opacos e lisos, por meio da pulverização de uma dispersão de sacarose adicionada de um opacificante,
e um lubrificante, sobre os núcleos. A segunda etapa é facultativa, e destina-se a coloração dos
núcleos, por meio da pulverização de uma dispersão de sacarose adicionado de corante. A terceira
etapa, fundamental no processo de revestimento por açúcar (ou drageamento), consiste na
pulverização dos núcleos com uma fina camada de uma dispersão de parafina sólida ou cera de
carnaúba, seguido do polimento em tambor de polimento, o qual assemelha-se à bacia de revestimento
convencional, diferenciando apenas por apresentar a parede interna revestida de um tecido adequado
para fazer o polimento dos núcleos (Figura 3).

Figura 3 – Representação esquemática do processo de revestimento por açúcar (sugar coating)
Fonte: Madril, Schmalfuss, Becker, 2014 (adaptado).
O processo de revestimento por açúcar envolve várias etapas, requer elevada temperatura e
tempo de secagem e profissional especializado, sendo considerado um processo caro e artesanal, o
que faz com que as drágeas sejam uma forma farmacêutica em desuso na indústria farmacêutica, à
exceção para medicamentos de venda livre (OTC, over the conter), com grande comercialização
(Gomes, 2019; Reddy, Navaneetha, Reddy, 2013).
4.2.2.2. O processo de revestimento por filme (Film Coating)
O revestimento por filme, ao contrário do revestimento de açúcar, que normalmente é apenas
aplicável ao revestimento de comprimidos, pode ser empregado em uma gama de formas
farmacêuticas, como pós, grânulos, pellets, comprimidos, e cápsulas.
O revestimento por filme consiste na aplicação de uma fina camada contínua de polímero
sobre os núcleos. O processo de revestimento por filme envolve a aspersão (pulverização) de uma
dispersão de polímero sobre os núcleos, sua adesão, a evaporação do solvente, coalescência, e
formação do filme de revestimento (Figura 4) (Souza, 2004; Porter, 2021).
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Figura 4 – Representação esquemática da formação do filme no processo de revestimento por filme
Fonte: Souza, 2004 (adaptado).
No processo de revestimento por filme, o líquido de revestimento é formado pelo polímero, o
plastificante, o opacificante, o corante (facultativo) e o solvente.
Os polímeros constituem o elemento principal do revestimento por filme, sendo responsáveis
por alcançar os objetivos do revestimento (De Souza, Spaniol, Petrovick, 2005). Polímeros, derivados
celulósicos (etilcelulose,

hidroxipropilmetilcelulose,

etc.),

derivados acrílico (etilacrilato,

metametilacrilato, etc.), derivados vinílico (acetato de polinivinilo, polivinilpirrolidona, etc.), e
derivados maleico, com características insolúveis, permeáveis, solúveis, ou pH dependentes, podem
ser empregados (Souza, 2004; Gomes, 2019).
Os plastificantes são adicionados para aumentar a flexibilidade dos polímeros e melhorar a
adesividade do polímero à superfície da forma farmacêutica. Os plastificantes normalmente utilizados
são álcoois (propilenoglicol, glicerina, etilenoglicol, etc.), glicerídeos acetilados, citrato (acetil
tributil citrato, trietil citrato, etc.), e ftalatos (dietilftalato, dibutilftalato, etc.).
Os opacificantes são adicionados aos revestimentos para evitar a ação da luz solar sobre os
núcleos, e evitar a degradação fotolítica dos IFAs. Enquanto a luz negra absorve a luz solar, a cor
branca reflete a luz solar, proporcionando a proteção contra as radiações eletromagnéticas. O dióxido
de titânio, um pigmento branco, é o opacificante mais largamente empregado, sendo que o tamanho
de partícula e a natureza cristalina do dióxido de titânio apresentam influência significativa sobre o
efeito protetor. O dióxido de titânio aparece na natureza sob as formas cristalinas: rutilo (tetragonal),
anatase (tetragonal), e brookita (ortorrômbica); as formas tetragonais (rutilo e anátase) apresentam
maior índice de refração e, assim, maior poder de cobertura, sendo as formas cristalinas do dióxido
de titânio com importância comercial. Paralelamente, partículas de dióxido de titânio com diâmetro
inferior a 60 μm refletem a luz solar, enquanto partículas com valores superiores a 230 nm tendem a
refratar a luz solar e, portanto, não apresentam função protetora dos efeitos deletérios da luz solar.
Uma vez que a proteção à luz solar é conferida pela opacificação, a coloração dos núcleos
com pigmentos coloridos é facultativa. A adição de corantes coloridos tem como objetivo identificar
a marca, reduzir confusões na linha de produção, facilitar a identificação do produto pelo paciente,

27

ou pela equipe hospitalar; e, ainda, dificultar a falsificação do medicamento. A capacidade de encobrir
dos corantes depende da concentração do corante na dispersão, e da espessura do revestimento. Óxido
metálico, lacas de alumínio, e pigmentos não sintéticos são comumente empregados.
A natureza do solvente empregada no processo de revestimento por filme está diretamente
relacionada com

a natureza do polímero selecionado, e tem impacto direto sobre a forma

farmacêutica, o IFA, e sobre o meio ambiente. Solventes aquosos requerem maior tempo e
temperatura de secagem, maior gasto de energia, aumento do risco de hidrólise, e maior tensão
superficial, aumentando a ocorrência de gemulação (twinning); solventes orgânicos, por sua vez,
evaporam-se rapidamente, reduzindo o tempo e temperatura de exposição dos IFAs durante a
secagem, entretanto, são inflamáveis, apresentam elevada toxicidade e risco ambiental, havendo a
necessidade do tratamento de resíduos, com elevação de custos do produto final (Luo et al., 2008).
Durante o processo de revestimento, o ganho de massa da forma farmacêutica varia entre 2%
e 3% da massa do núcleo (Calligaris, 1991 apud Oliveira, 2007).
Avanços no desenho dos equipamentos empregados nas técnicas convencionais empregadas
no revestimento das formas farmacêuticas sólidas têm proporcionado aumento da eficiência e redução
de inconvenientes. As bacias do tipo convencional têm sido substituídas por bacias de revestimento
com ventilação lateral (bacia perfurada), com redução dos riscos de gemulação dos comprimidos, em
especial durante o processo de revestimento que emprega solventes aquosos; o sistema de leito
fluidizado, onde os materiais particulados, suspensos em um fluxo gasoso ascendente, são revestidos
e secos de forma contínua (Porter, 2021).
4.2.2.3. O processo de revestimento sem solventes (ou revestimento a seco)
O processo de revestimento sem solventes (ou revestimento a seco) permite o revestimento
de formas farmacêuticas sólidas sem a utilização, ou com utilização muito limitada, de solventes
(Foppoli et al., 2017).
O processo de revestimento sem solventes (ou revestimento a seco) é reconhecido como uma
tecnologia promissora para superar as limitações associadas às técnicas convencionais de
revestimento de medicamentos (Qiao et al., 2010; Dhuppe, Mitkare, Sakarkar, 2012; Sauer et al.,
2013). Segundo Sauer et al. (2013), as limitações associadas aos processos de revestimento por filme,
quer seja aquoso ou orgânico, são responsáveis pela adoção de técnicas de revestimento à seco em
inúmeras indústrias.
Entre as principais vantagens do revestimento a seco é a eliminação da etapa de evaporação,
reduzindo o tempo e o custo do processo, uma vez que o descarte e tratamento dos resíduos tornamse desnecessários (Dhuppe, Mitkare, Sakarkar, 2012).
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O revestimento a seco pode ser empregado para o revestimento de comprimidos e materiais
particulados, por meio de bacia de revestimento convencional, bacia de revestimento com ventilação
lateral (bacia perfurada), granulador centrífugo, leito fluidizado, e equipamentos específicos.
Obara et al. (1999) compararam a resistência gástrica de grânulos e comprimidos, por
dissolução e desintegração, respectivamente, empregando revestimento em pó (granulador centrífugo
e leito fluidizado) e revestimento por filme (solvente aquoso). Níveis mais elevados de polímeros
foram necessários para fornecer resistência gástrica aos grânulos. A eficiência do processo de
revestimento em pó dos grânulos, para ambos os modelos de equipamentos utilizados, foi 90%
superior em relação ao revestimento aquoso; e o tempo de processamento dos grânulos foi
aproximadamente um terço do tempo de revestimento dos comprimidos, empregando a mesma escala.
Após armazenamento a temperatura elevada durante até 6 meses, a resistência gástrica dos grânulos
e comprimidos revestidos a seco era comparável à dos preparados utilizando um processo aquoso.
Diversas técnicas de revestimento a seco têm sido descritas. Sauer e colaboradores (2013)
dividiram o revestimento sem solvente (ou revestimento a seco) em 3 grandes grupos, baseados no
processo de formação das camadas: revestimento assistido por solvente, revestimento por adesão
térmica, e revestimento eletrostático. Foppoli et al. (2017) classificam com base no estado físico dos
agentes formadores do revestimento, separando em dois grupos: as técnicas de base líquida, o
revestimento por fusão a quente (Hot-Melt Coating) e revestimento fotocurável (Photocurable
Coating); e, de base sólida, revestimento por pressão (Press Coating) e revestimento por pó (Powder
Coating).
Dhuppe, Mitkare, Sakarkar (2012), por sua vez, optaram por uma classificação mais
pormenorizada, baseada no método de adesão do material de revestimento sobre a forma farmacêutica
sólida: revestimento por compressão (Compression Dry Coating), revestimento a seco por pó
(Powder/ Dry Coating), revestimento por fluido supercrítico (Supercritical Fluid Coating),
revestimento por fotopolimerização ou fotocurável (Photocurable Coating), revestimento por fusão
a quente (Hot Melt Coating), revestimento de impacto assistido magneticamente (Magnetically
Assisted Impaction Coating, MAIC), e revestimento por deposição de vapor químico reforçado com
plasma ou polimerização por plasma (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD).
Além dos processos específicos de obtenção, algumas dessas técnicas exigem o uso de novos
excipientes, formulações e equipamentos específicos, para alcançar os atributos desejáveis para o
produto (Sauer et al., 2013). O tamanho da partícula do material de revestimento é uma propriedade
crítica para garantir a uniformidade do filme e a adesão ao substrato utilizado (Cerea et al., 2004).
Em geral, o tamanho de partícula do material de revestimento deverá ser inferior a 100μm para
garantir a homogeneidade do revestimento (Sauer et al., 2013).
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4.2.2.3.1. Técnicas para obtenção do revestimento sem solvente (ou revestimento a seco)
A abordagem para classificação das técnicas de obtenção do revestimento sem solvente foi
baseada no método de adesão do material de revestimento sobre a forma farmacêutica sólida,
conforme descrito por Dhuppe, Mitkare, Sakarkar (2012).
4.2.2.3.1.1. Revestimento por compressão (Compression Dry Coating)
O revestimento por compressão (Compression Coating), também conhecido como
revestimento por pressão (Press Coating), envolve a compactação de material granulado fundido ao
redor de núcleos de comprimido pré-formado, usando equipamentos de compressão específicos. O
núcleo do comprimido é preparado, transferido para um molde maior, parcialmente preenchido com
material de revestimento em pó e, ocorre um segundo processo de compactação para a formação do
filme de revestimento. Durante o processo, uma quantidade adicional de material de revestimento
poderá ser adicionada para obter uma película fina e homogênea (Aulton, 2005; Gowthami, Gopala
Krishna, Subba Rao, 2021) (Figura 5).

Figura 5 - Representação esquemática do processo de revestimento por pressão ou compressão
Fonte: Gong et al., 2018 (adaptado)
Gong e colaboradores (2018) desenvolveram comprimidos gastro-flutuantes de cloridrato de
alfuzosina, utilizando o método de revestimento por compressão, para controlar a liberação do IFA.
Os comprimidos flutuantes foram desenvolvidos utilizando hidroxipropilmetilcelulose e carbómero
como materiais de matriz. Comprimidos de liberação prolongada de cloridrato de alfuzosina (Xatral®
XL) e os comprimidos flutuantes exibiram parâmetros farmacocinéticos semelhantes (Cmax, Tmax, t1/2,
e AUC0-t) e concentração de plasma versus perfil temporal, indicando que os comprimidos gastroflutuantes, revestidos por compressão, podem ser um sistema promissor para controlar a liberação do
cloridrato de alfuzosina.
Qi et al. (2015) desenvolveram comprimidos flutuantes de ofloxacina, empregando
revestimento por compressão usando hidroxipropilcelulose, alginato de sódio e um agente
efervescente (bicarbonato de sódio), visando o controle, simultâneo, da velocidade de liberação e
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localização do IFA. As formulações otimizadas flutuaram imediatamente, dentro de 30s, e o efeito
flutuante permaneceu duradouro durante um período de 12 horas em fluido gástrico simulado (SGF,
pH 1,2) sem pepsina, indicando um perfil de dissolução de ordem zero. A biodisponibilidade oral em
coelhos foi 172,19% superior quando comparada com comprimidos de liberação convencional
(TaiLiBiTuo®).
4.2.2.3.1.2. Revestimento por pó (Powder/Dry Coating)
Em geral, o processo de revestimento sem solventes (ou revestimento a seco) pode ser
dividido em três fases: o pré-aquecimento, a pulverização e a cura. Na primeira fase, ou fase de préaquecimento, os núcleos são aquecidos a uma dada temperatura; na segunda fase, ou fase de
pulverização, o material de revestimento é pulverizado sobre os núcleos, sofrendo fusão, seguido de
adesão à superfície dos núcleos; finalmente, na terceira e última fase, a fase de polimerização ou
cura, a temperatura do processo é aumentada para que ocorra a coalescência do material de
revestimento, e a formação do filme (Figura 6) (Cerea et al., 2004; Dhuppe, Mitkare, Sakarkar, 2012).

Figura 6 - Representação esquemática do processo de revestimento a seco por pó
Fonte: Cerea et al., 2004 (adaptado).
Qi e colaboradores (2015) demonstraram melhoria substancial do fluxo do ibuprofeno em pó,
previamente revestido com estearato de magnésio (0,1-0,5%, p/p), por meio do revestimento a seco
por pó, para produção de comprimidos.
Baseiam-se neste princípio, o revestimento a seco por pó com plastificante (Plasticizer Dry
Coating), o revestimento a seco por calor (Heat Dry Coating), o revestimento eletrostático
(Electrostatic Coating) e, o revestimento a seco com plastificante, atração eletrostática e calor
(Plasticizer Electrostatic Heat Dry Coating).
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Revestimento com plastificante (Plasticizer-Dry Coating)
Também conhecida como revestimento a seco por pó assistido por solvente, a técnica de
revestimento a seco por pó com solvente emprega uma pequena quantidade de solvente volátil
(próxima de zero), facilitando a coalescência e formação do filme. Neste processo, o material de
revestimento em pó, e plastificantes, são atomizados, simultaneamente, sobre a superfície da forma
farmacêutica. O plastificante aumenta a molhabilidade das partículas de pó e da superfície da forma
farmacêutica, porque ocorre uma redução do ângulo de contato entre o sólido e líquido, promovendo
a adesão das partículas dos pós sobre a superfície da forma farmacêutica; em seguida, procede-se a
etapa de polimerização (cura) por tempo pré-determinado, em temperatura acima da temperatura de
transição vítrea do polímero, para a formação de um filme contínuo (Figura 7).

Figura 7 - Representação esquemática do revestimento a seco assistido por solvente
Fonte: Luo et al., 2008 (adaptado).
Smitkalla et al. (2011) avaliaram uma extensa seleção de cossolventes orgânicos,
plastificantes, surfactantes, e lipídios para otimizar a eficiência de revestimento da etilcelulose por
meio da tecnologia de revestimento assistido por solvente. Após a aplicação do revestimento em pó
e plastificante, os pellets foram misturados com dióxido de silício coloidal e submetido à cura
(polimerização) num forno com temperatura controlada a 80°C por até 3 dias. Segundo os autores, o
miristato de isopropilo é o agente molhante e plastificante de escolha para o revestimento com pó da
etilcelulose. O ângulo de contato do plastificante com o polímero demonstrou estar diretamente
relacionado com a eficiência do revestimento, e pode ser utilizado como ferramenta de previsão da
eficiência do processo de revestimento em pó.
Cerea et al. (2008) fizeram o revestimento entérico de cápsulas de gelatina mole empregando
o processo de revestimento a seco à base de succinato de hidroxipropilmetilcelulose (HPMCAS) em
leito fluidizado. Os resultados foram promissores tanto em termos de viabilidade do processo como
em características do produto.

32

Revestimento por calor (Heat Dry Coating)
No processo de revestimento por calor, o material de revestimento é atomizado sobre a
superfície da forma farmacêutica, previamente aquecida. Em seguida, o aquecimento é intensificado
para promover a coalescência do material de revestimento e formação do filme. A vantagem do
revestimento por calor é a redução ou mesmo ausência dos plastificantes; entretanto, é um desafio
obter um revestimento liso, uniforme e espesso somente com a ajuda da adesão baseada no calor.
O revestimento a seco por calor envolve três etapas: o pré-aquecimento, onde os núcleos são
previamente aquecidos a uma temperatura pré-determinada; pulverização, quando os pós são
transferidos para a equipamento de revestimento e os núcleos são pulverizados; e, polimerização
(cura), quando ocorre a adesão dos materiais particulados sobre a superfície dos núcleos.
Pearnchob e Bodmeier (2003) compararam o revestimento entérico de pellets por meio do
processo de revestimento por filme, usando uma dispersão aquosa de succinato de acetato de
hidroxipropilmetilcelulose (HPMCAS, Aqoat®), e o revestimento entérico de núcleos de
comprimidos, usando revestimento a seco com succinato de acetato de hidroxipropilmetilcelulose
(HPMCAS, Aqoat®) na forma pulverizada. O revestimento dos pellets exigiu maior quantidade de
polímero e maior tempo de revestimento para alcançar a mesma proteção gástrica.
Revestimento eletrostático (electrostatic coating)
O revestimento eletrostático é amplamente utilizado na indústria automotiva e na indústria
alimentícia. O princípio do revestimento eletrostático em pó envolve a pulverização do material de
revestimento sobre uma superfície do substrato (núcleos), seguido do aquecimento para que ocorra a
polimerização (cura) e formação do filme (Yang et al., 2019) (Figura 8).

Figura 8 - Diagrama de sistema de revestimento eletrostático
Fonte: Yang et al., 2019 (adaptado).
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Yang e colaboradores (2020) empregaram o método de deposição eletrostática com pós
ultrafinos de hidroxipropilcelulose (HPC) para produzir uma película de barreira contra a umidade
em comprimidos à base de ervas Danshen (salvia miltiorrhiza, notoginseng e borneol). A eficiência
da deposição eletrostática foi manipulada ajustando a tensão de carga da pistola de atomização
eletrostática e a quantidade do plastificante. Um tempo de cura mais longo e/ou uma temperatura de
cura mais elevada produziram uma película de barreira mais contínua e uniforme com melhor função
barreira. O método de deposição eletrostática mostrou-se um processo vantajoso para produzir
barreira de proteção à umidade em formas farmacêuticas sólidas.
O revestimento eletrostático pode ocorrer de duas formas: carregamento por ionização (efeito
Corona) e carregamento por atrito (efeito Tribo Elétrico). No carregamento eletrostático por
ionização (efeito Corona) as partículas de pó são ionizadas, por meio de um multiplicador de alta
tensão presente no bico do atomizador; enquanto no carregamento eletrostático por atrito (efeito Tribo
Elétrico), as partículas em atrito geram a própria carga.
o Carregamento por ionização (efeito Corona): o carregamento do tipo Corona apresenta um
eletrodo localizado próximo à extremidade da pistola, que emite uma carga negativa sobre as
partículas de pó, o que resulta na atração do pó na superfície dos núcleos. O movimento de
partículas entre o atomizador e os núcleos é resultante da combinação de forças elétricas e
mecânicas, proporcionando um controle consistente da espessura do filme. As forças
mecânicas produzidas pelo ar, impulsionam as partículas em direção aos núcleos, e as forças
elétricas são produzidas a partir das forças repulsivas entre as partículas carregadas (Figura
9).

Figura 9 - Representação esquemática do atomizador por ionização (efeito Corona)
Fonte: Bailey, 1998 (adaptado).
o Carregamento por atrito (efeito Tribo Elétrico): o carregamento do tipo Tribo Elétrico utiliza
a fricção para “carregar” as partículas de pó. As pistolas criam uma carga sobre as partículas
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de pó através do contato íntimo com as paredes da pistola. O princípio da carga por fricção
está associado às propriedades dielétricas dos materiais sólidos e, portanto, não há íons livres
e presença de campo elétrico entre o atomizador e o núcleo.
A eficiência do revestimento eletrostático é aumentada por uma grande relação carga/massa,
ou seja, quanto maior a carga durante o processo de revestimento, maior a eficiência do processo.
Entre as vantagens do revestimento eletrostático, temos a capacidade de permitir a aplicação de
revestimento de cores diferentes sobre a forma farmacêutica.
Qiao et al. (2010) empregou revestimento eletrostático para recobrimento de comprimidos de
ibuprofeno com Eudragit® EPO e Opadry® AMB. Os estudos de morfologia mostraram filmes lisos,
contínuos e uniformes; e, os resultados de dissolução e estudos de estabilidade indicaram que ambos
os polímeros apresentaram perfil de pronta-liberação e proteção contra umidade.
A Phoqus Pharmaceuticals, Ltd. desenvolveu um equipamento de revestimento eletrostático
a pó para comprimidos. Neste sistema, os dois lados dos núcleos dos comprimidos são revestidos
separadamente, e a radiação infravermelha é aplicada durante um curto período para facilitar a
formação de película de revestimento (cura). A tecnologia, conhecida como LeQtracoat®, explorou a
atração eletrostática entre materiais com cargas opostas para promover a adesão dos pós à superfície
dos comprimidos (Sauer et al. 2013) (Figura 10).

Figura 10 - Representação esquemática do processo de revestimento eletrostático
Fonte: Sauer et al., 2013 (adaptado).
Revestimento com plastificante, atração eletrostática e calor (Plasticizer-Electrostatic-Heat Dry
Coating, PEH Dry Coating)
Consiste em uma combinação da adição de plastificante, à atração eletrostática e ao
aquecimento. Esta técnica envolve as seguintes etapas: (1) Posicionamento de forma farmacêutica
sólida pré-aquecida em uma câmara de revestimento; (2) Pulverização, simultânea, do material de
revestimento em pó e do plastificante, sobre as formas farmacêutica sólidas por meio de um
pulverizador eletrostático; e, (3) Polimerização (cura) das formas farmacêuticas sólidas revestidas
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para formar um revestimento contínuo, uniforme e flexível. Durante o processo de revestimento, as
formas farmacêuticas e a câmara de revestimento são mantidas em aquecimento.
O processo de revestimento PEH Dry-Coating tem como característica a integração de cinco
tipos de forças: fusão do material de revestimento pelo calor, umedecimento da superfície da forma
farmacêutica pelo plastificante,

forças de atração eletrostática, força hidrodinâmica devido a

pulverização, e força mecânica devido a rotação da câmara de revestimento; estes processos
combinados permitem desenvolver a adesão dos materiais de revestimento em pó a superfície das
formas farmacêuticas sólidas.

4.2.2.3.1.3. Revestimento por fusão a quente (Hot Melt Coating)
A técnica de revestimento por fusão a quente tem se mostrado promissora para proporcionar
o mascaramento do sabor de substâncias de paladar desagradável e, permitir o desenvolvimento de
medicamentos de liberação modificada.
Neste método, o material de revestimento é aplicado em seu estado fundido sobre os núcleos.
Materiais termoestáveis, com um ponto de fusão relativamente baixo (<80°C), tais como lipídeos,
ceras, e polietilenoglicol de alto peso molecular (PEO), são comumente empregados como material
de revestimento no processo por fusão a quente.
O revestimento por fusão a quente aplica-se ao revestimento de materiais particulados (pellets,
grânulos e pós) e comprimidos, com a finalidade de proporcionar proteção contra umidade ou
liberação modificada.
Desai et al (2018) empregaram a técnica de fusão a quente para revestir comprimidos de
griseofulvina. O revestimento (polímeros de revestimento e plastificantes) foi preparado utilizando
extrusão a quente. Os polímeros empregados no revestimento foram: óxido de polietileno, álcool,
amino metacrilato, copolímero de álcool polivinílico-polietilenoglicol, e copolímero de álcool
polivinílico. Polietilenoglicol (PEG 400, PEG 1500), glicerol e um plastificante à base de acrilato
foram empregados como plastificantes. O comprimido foi colocado no interior do molde; o polímero
fundido foi injetado para formar uma camada fina na superfície do núcleo. A técnica permitiu obter
um revestimento espesso, geralmente não alcançável por outro processamento convencional de
revestimento (Figura 11).
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Figura 11 - Representação esquemática do processo de revestimento por fusão a quente
Fonte: Desai et al., 2018 (adaptado).
4.2.2.3.1.4. Revestimento por fluido supercrítico (Supercritical fluid coating)
O método de revestimento por meio de fluido supercrítico (SC) envolve a nucleação do
material polimérico a partir de um fluido supercrítico, seguido de polimerização (cura), para adesão
do material de revestimento sobre os núcleos. O dióxido de carbono é o fluido supercrítico mais
amplamente utilizado devido a sua relativamente baixa temperatura crítica (31°C) e pressão (74 bar).
O uso da tecnologia de fluidos supercríticos, especialmente CO 2, deve-se principalmente às condições
de processamento, permitindo a microencapsulação de ingredientes termo sensíveis tanto da área
cosmética como farmacêutica (Figura 12).
O método ocorre em um sistema fechado, com as seguintes etapas: (1) Suspensão das
partículas sólidas; (2) Dissolução do material de revestimento no solvente do fluido supercrítico; (3)
Operações de oscilação de temperatura e/ou pressão para deposição do material de revestimento sobre
as partículas sólidas em suspensão; e, (4) Polimerização (cura) do material de revestimento.
Tem havido um crescimento do interesse em substituir o revestimento por filme empregando
solventes orgânicos, por fluidos supercríticos, ambientalmente corretos em processos químicos. Entre
eles, o dióxido de carbono supercrítico surgiu como um excelente candidato devido a suas excelentes
características e propriedades: é barato, não tóxico, não inflamável, facilmente disponível, facilmente
reciclável e, como solvente, possui difusividade semelhante aos gases, densidade semelhante aos
líquidos, e poder solvente.
Uma série de metodologias para o uso de tecnologias de fluidos supercríticos para
revestimento de formas farmacêuticas sólidas são descritos na literatura: Rápida Expansão de Fluido
Supercrítico

(Rapid Expansion of Supercritical Fluid, RESS), Antissolvente Supercrítico

(Supercritical Antisolvent, SAS), Sistema de Extração por Solvente Aerossol (Aerosol Solvent
Extraction System, ASES), Dispersão por Fluido Supercrítico de Solução Aprimorada (Solution
Enhanced Dispersion by Supercritical Fluid, SEDS), Antissolvente Gasoso (Gas Antisolvent, GAS)
etc.
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Os dois métodos mais utilizados para aplicar fluido supercrítico à base de CO2 supercrítico
(SC) nos processos de revestimento são a rápida expansão de soluções ou suspensões supercríticas
(RESS), e o método envolvendo o antissolvente supercrítico (SAS). Em RESS o polímero é
dissolvido em dióxido de carbono supercrítico com ou sem cosolvente. Entretanto, a aplicação do
processo RESS é severamente limitada pelo fato de que alguns polímeros têm solubilidade muito
limitada em CO2 supercrítico, a temperaturas abaixo de 80°C; por sua vez, uma característica
importante do processo SAS é que o solvente orgânico pode ser quase completamente removido por
meio de uma simples lavagem com CO2 puro. Assim, por meio do SAS as partículas são produzidas
após uma etapa de extração de CO2 (lavagem).
As propriedades únicas dos fluidos supercríticos, em particular o dióxido de carbono
supercrítico (CO2), proporcionam numerosas oportunidades para o desenvolvimento de processos
para aplicações farmacêuticas (Soh, Lee, 2019).

Figura 12 - Representação esquemática do processo de revestimento fluido supercrítico
Fonte: Soh, Lee, 2019 (adaptado).
4.2.2.3.1.5. Revestimento de impacto assistido magneticamente (Magnetically Assisted Impaction
Coating, MAIC)
Muitos ingredientes alimentícios e farmacêuticos, sendo orgânicos e moderadamente macios,
são muito sensíveis ao calor e podem facilmente deformar-se por forças mecânicas severas. O método
de revestimento de impacto assistido magneticamente pode fixar as partículas hóspedes (material de
revestimento) sobre o hospedeiro (material a ser revestido) reduzindo a degradação, constituindo um
benefício adicional para substâncias termolábeis.
O mecanismo de revestimento no processo (MAIC) envolve as seguintes etapas: (1) Excitação
de partícula magnética; (2) Desaglomeração de partículas hóspedes; (3) Cisalhamento e espalhamento
de partículas hóspedes na superfície das partículas hospedeiras; (4) Interação magnético-hospedeiropartícula; (5) Interação magnético-parede; e, (6) Formação de produtos revestidos.
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A eletro-esfera circundante cria um campo magnético, que promove colisões entre as
partículas e com as paredes da bacia de revestimento; durante a colisão ocorre a desaglomeração das
partículas hóspedes, pois as partículas magnéticas "fluidificam" o hospedeiro e os pós hóspedes,
formando o revestimento por impacto do pó.
Entre as vantagens do MAIC no revestimento a seco estão a capacidade de revestir sem causar
grandes mudanças na forma e tamanho do material e, a quantidade de calor gerado é insignificante,
característica fundamental no desenvolvimento de medicamentos contendo IFA termolábeis.
Ramlakhana e colaboradores (2000) avaliaram a viabilidade da utilização do revestimento de
impacto assistido magneticamente para revestir partículas de sílica sobre a superfície de partículas de
amido de milho e de celulose microcristalina, com o objetivo de melhorar a fluidez e reduzir a
hidrofilicidade desses excipientes, tornando-os adequados para utilização em alimentos e produtos
farmacêuticos (Figura 13).

Figura 13 - Revestimento de impacto assistido magneticamente
Fonte: Ramlakhan et al., 2000 (adaptado).
4.2.2.3.1.6. Revestimento por Fotopolimerização (Photocurable Coating)
A fotopolimerização (ou fotocura) tem ampla aplicação comercial na área odontológica
(obturações dentárias compostas, tratamento preventivo de cárie), médica (montagem de dispositivos
médicos e curativos de feridas), e ainda, na formação de filmes de vernizes, tintas e revestimentos
para papel, plástico, madeira, e superfícies metálicas.
O processo consiste na conversão rápida de formulações (geralmente líquidas) especialmente
preparadas sem solventes para formação de filmes por irradiação com luz ultravioleta ou visível. O
revestimento curável por UV é forte, foto estável, a temperatura ambiente ou abaixo dela. Por meio
da seleção adequada do agente formador de poros, do polímero de revestimento, do número de
camadas, e da espessura do revestimento, é possível obter revestimentos tanto para liberação imediata
como sustentada.
A fotopolimerização envolve quatro elementos: (1) Fonte de luz UV-visível: lâmpada de
mercúrio (80 W/cm, λ 430 para 200 nm). (2) Pré-polímeros Líquidos ou Monômeros: componente
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principal do sistema de fotopolimerização, o polímero o formador de filme fotocurável é um polímero
ou monômero de baixa viscosidade, capaz de proporcionar ao filme formado resistência ao calor, alta
transmissão de luz, e estabilidade no armazenamento. Entre os polímeros e monômeros para
fotopolimerização temos monômero de metil-acrilonitrila, oligômero de metil-acrilonitrila, acrilato
epóxi, acrilato de poliéster, acrilato de poliuretano, diacrilato de hexanodiol, poliéster insaturado,
triacrilato de trimetilolpropano, e diacrilato de tripropilenoglicol. O dimetacrilato de tetraetilenoglicol
(TEGDMA) e o metacrilato de bisfenol A-glicidil (Bis-GMA) são dois monômeros fotocuráveis
amplamente utilizados em compósitos odontológicos; polidimetilsiloxano é amplamente utilizado
como material fotocurável O dimetacrilato de tetraetilenoglicol (TEGDMA) e o metacrilato de
bisfenol A-glicidil (Bis-GMA) são dois monômeros fotocuráveis que são amplamente utilizados em
compósitos odontológicos. O polidimetilsiloxano é amplamente utilizado como material fotocurável
em sistemas transdérmicos de administração de medicamentos, obturações dentárias e outros
produtos médicos, devido à sua boa estabilidade térmica e extraordinária flexibilidade. (3) Agente
formador de poro: a eficiência e uniformidade do revestimento depende da razão entre o agente
formador de poro (S) e do pré-polímero líquido (L); há um declínio acentuado na eficiência do
revestimento com relações S/L baixas. Os principais agentes formadores de poros são a lactose, o
cloreto de sódio, o glicolato de amido sódico, a croscarmelose sódica, PEG 800, etc. (4) Fotoiniciador:
o fotoiniciador é um elemento muito importante nos revestimentos curáveis por UV. O fotoiniciador
deverá ter absorção adequada na faixa de 250-400 nm, alta reatividade, e alta estabilidade térmica,
além de não amarelar, e não odorizar. O fotoiniciador absorve a radiação UV e gera radicais livres,
os quais iniciam e propagam as reações químicas convertendo os compostos reativos em um filme
polimerizado (curado). Os fotoiniciadores do tipo monomolecular são éter benzóico,
dietoxiacetofenona, hidroxicetonas, aminocetonas, bisacril óxidos de fosfina, etc. (Bose, Bogner,
2006; 2007; 2010). Dois fotoiniciadores disponíveis fornecidos pela empresa Ciba especialidades
químicas são o IRGACURE® 184 e o IRGACURE® 500 (Figura 14) (Ciba® Specialty Chemicals,
2021).
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Figura 14 - Espectro de absorção do IRGACURE 500 (IRGACURE 184:benzofenona 50:50, p/p)
Fonte: Ciba Speciality Chemicals, 2021 (adaptado).
4.2.2.3.1.7. Revestimento por deposição de vapor químico reforçado com plasma ou
polimerização por plasma (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD)
A Polimerização por Plasma envolve a fragmentação de monômeros gasosos em espécies
ativas, geralmente radicais livres e íons, que recombinam e condensam na superfície dos núcleos
formando um filme sólido (ou seja, polimerização in situ). A energia do plasma é fornecida para a
ativação do monômero, sendo induzida por uma gama de fontes, incluindo radiofreqüência e radiação
de microondas.
O PECVD permite a deposição de filmes finos em uma grande variedade de substratos,
incluindo partículas submícron. O PECVD tornou-se uma ferramenta atraente nas áreas alimentícia,
biomédica, e farmacêutica, sendo usada para uma ampla variedade de aplicações desde o aumento da
biocompatibilidade, adesão celular até o controle da liberação de IFAs (Figura 15) (Dhuppe, Mitkare,
Sakarkar, 2012).
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Figura 15 - Representação esquemática do processo de revestimento por plasma.
Fonte: Dhuppe, Mitkare, Sakarkar, 2012 (adaptado).
4.3. O Futuro do Revestimento de Formas Farmacêuticas Sólidas
As perspectivas futuras da utilização da técnica de revestimento sem solventes nos processos
farmacêuticos são bastante promissoras.
Por meio do revestimento sem solventes, os principais inconvenientes associados tanto aos
solventes orgânicos como aos sistemas de revestimento aquoso podem ser ultrapassados, tais como
questões toxicológicas, ambientais e de segurança, bem como as dispendiosas fases de secagem e
estabilidade prejudicada do produto.
O uso da técnica de revestimento a seco também traz uma outra vantagem: elimina a
necessidade de testes microbianos (Prasad, Mcginity, Williams, 2016) das soluções de revestimento
usadas na produção em grande escala de medicamentos e com isso reduz os tempos de processamento
e consumo de energia ainda mais, reduzindo assim os custos operacionais do processo.
A metodologia de adesão térmica citada no trabalho de Sauer et al., (2013) pode não ser uma
das mais preferidas da indústria, mas a flexibilidade que ela traz para o projeto de formulação por
meio de engenharia de dispersão e o desenvolvimento paralelo de tecnologias de manufatura, tudo
isso pode fazer com que a metodologia seja cada vez mais usada no mercado.
Além disso, a utilização de atração elétrica no revestimento a seco, que é uma técnica que já
vemos grandemente na indústria automotiva e de alimentos, e que agora está sendo incorporada às
farmacêuticas, promove o movimento dos pós de revestimento em direção aos núcleos (substratos),
levando a uma adesão aprimorada do pó de revestimento e à uma eficiência de revestimento (Yang,
2017; Terebese; Bodmaier, 2010) muito maior do que a vista em revestimentos convencionais.
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O baixo custo da técnica de revestimento a seco é muito atraente para marcas e empresas, que
têm feito grandes esforços para reduzir suas despesas, e reduzindo o tempo de secagem se tem um
ganho gigantesco.
Também sabemos que no futuro a demanda por medicamentos mais avançados será ainda
maior do que vemos hoje, e a área de proteção ao produto é bastante impactada neste quesito, pois a
falsificação de produtos existe e toda empresa precisa tomar medidas cada vez mais tecnológicas para
se proteger contra este problema. Os polímeros usados no revestimento sem solventes podem ser
usados para preparar novas marcas de identificação nos comprimidos, gerando assim marcações cada
vez mais aprimoradas e difíceis de serem copiadas por terceiros, dificultando assim a falsificação.
Logo, o futuro do revestimento de formas farmacêuticas sólidas é muito promissor para o
revestimento a seco, que está cada vez mais presente no mercado, trazendo possibilidades e vantagens
não vistas nos outros tipos de revestimento.
V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou fazer uma revisão da tecnologia de revestimento de formas
farmacêuticas sólidas, com ênfase no processo de revestimento sem solvente (ou revestimento a
seco), destacando a sua aplicabilidade industrial e suas perspectivas futuras.
Entre as principais vantagens do revestimento sem solvente (ou revestimento a seco) está a
eliminação da etapa de evaporação de solventes, reduzindo o tempo e o custo do processo, uma vez
que o descarte e tratamento dos resíduos tornam-se desnecessários, bem como os riscos de
contaminação ambiental.
Novos equipamentos e técnicas para revestimento sem solventes (ou revestimento a seco) de
formas farmacêuticas sólidas tem sido desenvolvida, e vem ganhando o espaço na indústria
farmacêutica.
As inúmeras vantagens do emprego do processo de revestimento sem solvente (ou
revestimento a seco) reforçam a importância do estudo de novas tecnologias e equipamentos com o
intuito de aumentar a eficiência do processo, e reduzir, cada vez mais, os riscos ao meio ambiente.
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