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RESUMO. A presente revisão bibliográfica tem como objetivo delinear o panorama dos adjuvantes para
compressão direta existentes no mercado denominados de excipientes co-processados. Estes materiais são
elaborados a partir da combinação de dois ou mais excipientes através de um processamento farmacotéc-
nico originando um produto com propriedades funcionais diferenciadas sem provocar, contudo modifica-
ções químicas nas suas estruturas originais. O desenvolvimento de excipientes co-processados responde a
recente tendência da fabricação de comprimidos por compressão direta devido as suas vantagens mate-
riais e econômicas. Atualmente existe disponíveis no mercado inúmeras variedades de diluentes co-proces-
sados, como Cellactose®, Starlac®, Ludipress®, MicroceLac® e Prosolv® capazes de melhorar as pro-
priedades mecânicas dos princípios ativos viabilizando a compressão direta de fármacos que até então não
atendiam aos estreitos requisitos deste processo.
SUMMARY. “Co-processed Excipients for Direct Compression Tablets”. The present review aims to outline a
panorama of directly compressible adjuvants available in the market named co-processed excipients. These mate-
rials are elaborate by combining two or more established excipients through a galenic process producing a unique
functional product without chemical changes. The development of co-processed excipients has been carried out
in consequence of the recent tendency of tablets manufacture by direct compression owing to its materials and
economic advantages. Currently, exist available in the market several sorts of co-processed adjuvants, such as
Cellactose®, Starlac®, Ludipress®, MicroceLac® and Prosolv®. These co-processed products are able to im-
prove mechanical properties of active ingredients and make possible a direct compression of drugs that until now
do not satisfy the exigencies of this process. 

INTRODUÇÃO
A pesquisa na área da tecnologia farmacêuti-

ca tem-se centrado nos últimos anos em desen-
volver formas de administração sofisticadas co-
mo lipossomas, nanopartículas, dispositivos au-
to-regulados e sistemas vetorizados 1-3, cuja tec-
nologia de fabricação, e mesmo sua eficácia,
ainda estão distantes de possuir uma relação de
custo-benefício que viabilize sua produção in-
dustrial e que, ao menos por enquanto, estarão
restritos a um número reduzido de fármacos de
elevado valor agregado.

Em contrapartida a indústria farmacêutica,

ainda hoje, concentra seus esforços na veicula-
ção de fármacos através das formas de dosagem
tradicionais. Estima-se que 80% de todas as for-
mas farmacêuticas produzidas na indústria sejam
concebidas na forma de comprimidos, devido à
precisão na dosagem, a boa aceitação pelo pa-
ciente, a estabilidade e a facilidade e baixo cus-
to de produção 4-6. 

A literatura árabe antiga mencionava uma
maneira rudimentar de produção de compactos
de uso medicamentoso empregando um marte-
lo. Oficialmente, o processo de compressão foi
iniciado pela primeira vez em 1843, e desde en-
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tão, poucas mudanças foram introduzidas no
que se refere à concepção dos comprimidos 7.
Estes continuam sendo altamente influenciados
pelas propriedades físicas e mecânicas do mate-
rial a ser compactado. Características apropria-
das de fluxo, compressibilidade, compactabili-
dade e capacidade de diluição devem ser consi-
deradas como fundamentais para a obtenção de
comprimidos 8.     

Os comprimidos podem ser elaborados por
diferentes métodos de produção, conforme se
esquematiza na Figura 1. Até bem pouco tempo
atrás, as técnicas de granulação por via seca e
granulação por via úmida dominavam ampla-
mente a produção desta forma farmacêutica, es-
pecialmente esta última, que apesar de ser mais
laboriosa, atribuía às partículas da formulação as
condições mais idôneas para sua compressão 9. 

Recentemente o processo de extrusão por
fusão tem se desenvolvido como uma alternati-
va promissora a elaboração de comprimidos
(Fig. 1), atribuindo aos materiais ótimas caracte-

Figura 1. Etapas envolvidas nos diferentes procedimentos de compressão.

rísticas reológicas, e ao mesmo tempo favore-
cendo a interação fármaco-excipiente, abrindo
excelentes perspectivas para o desenvolvimento
de comprimidos de liberação controlada 10,11.
No entanto, esta técnica ainda está em fase ex-
perimental, necessitando de mais estudos que
permitam contornar os inconvenientes relacio-
nados à estabilidade da preparação, devido a
elevadas temperaturas de fusão dos polímeros
utilizados, e às dificuldades de transposição à
escala industrial 12. 

Na última década, com o desenvolvimento
de materiais mais apropriados para compressão,
ganha espaço o método de compressão direta,
claramente mais simples e rápido que os méto-
dos de granulação (Fig. 1), porém extremamen-
te dependente das características do pó para
compressão 13. As máquinas compressoras de al-
ta performance, com rendimentos de produção
de 100.000 a 200.000 comprimidos/h exigem
materiais com excelentes propriedades reológi-
cas e de compactação 8.   
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Portando é de grande interesse para a indús-
tria farmacêutica a descoberta de novos mate-
riais que permitam superar certas dificuldades
do processo de compressão e que possuam por
sua vez viabilidade econômica.  Neste contexto,
os excipientes ganham cada vez maior protago-
nismo dentro das formulações, passando a assu-
mir múltiplas funções, decisivas para a eficácia,
a segurança e a estabilidade das formas farma-
cêuticas 14-16. 

O objetivo desta revisão bibliográfica é dis-
cutir o panorama atual dos materiais para com-
pressão direta enfocando o atual estágio de de-
senvolvimento dos excipientes co-processados e
sua importância para a produção industrial de
medicamentos.

COMPRESSÃO DIRETA
A compressão direta caracteriza-se pela com-

pactação de uma mistura de pós de princípios
ativos e excipientes apropriados, sem passar por
um tratamento prévio 9. Este método tem sido
apontado como o procedimento de escolha pela
indústria farmacêutica para a produção de com-
primidos dada a sua rapidez e simplicidade (Fig.
1) 13. 

A produção industrial de comprimidos por
compressão direta utiliza menos maquinaria,
gasta menos energia e tempo, utiliza menos es-
paço e requer menos mão de obra que os méto-
dos tradicionais de granulação, o que se traduz
em uma redução acentuada dos custos de fabri-
cação. Soma-se a isto uma maior preservação da
máquina compressora e seus acessórios, uma
vez que se requerem forças de compressão infe-
riores, reduzindo assim as possibilidades de
quebra e danificação nos punções e matrizes 17.
O número reduzido de etapas torna a validação
do processo de produção mais fácil 18.

A compressão direta agrega outras vantagens
além da simplicidade, eficiência e baixo custo
de produção. Os comprimidos elaborados por
esta técnica são mais estáveis do ponto de vista
físico-químico e microbiológico, uma vez que se
reduz consideravelmente o número de etapas
de fabricação, evitando expor os princípios ati-
vos à umidade ou a estresse luminoso, térmico
e mecânico, inerentes aos métodos de granula-
ção (Fig. 1) 19. 

Outro grande atrativo da compressão direta
refere-se à rápida desintegração dos comprimi-
dos. No processo de granulação prévia com-
pressão, as partículas de p.a. estão unidas em
aglomerados que demoram certo tempo para
desfazer-se, enquanto as partículas de p.a. de

comprimidos elaborados por compressão direta
se liberam mais facilmente da massa compacta-
da, permitindo um início mais rápido do proces-
so de dissolução 20. 

Contudo, estima-se que menos de 20% dos
materiais farmacêuticos são capazes de serem
submetidos a um processo de compressão dire-
ta, tal como são comercializados, devido a pro-
priedades de fluxo, coesão ou lubrificação insa-
tisfatórias 18. A utilização de adjuvantes concebi-
dos para compressão direta pode modificar as
características físicas e mecânicas dos materiais
tornando-os aptos à compressão direta.

DESENVOLVIMENTO DE EXCIPIENTES PARA
COMPRESSÃO DIRETA

Historicamente, a importância dos excipien-
tes em formulações farmacêuticas era geralmen-
te relegada a um segundo plano, considerando-
se que deveriam ser ingredientes baratos, vistos
apenas como suportes inertes para os fármacos.
O conceito moderno de excipientes foi comple-
tamente revisto. O requerimento de eficácia te-
rapêutica dos fármacos passa a ser acompanha-
do da necessidade de funcionalidade dos exci-
pientes que agora atuam nos aspectos biofarma-
cêuticos e tecnológicos das formulações 14,21. 

O desenvolvimento de excipientes para com-
pressão direta busca melhorar a funcionalidade
dos materiais, atribuindo-lhes características co-
mo, elevada fluidez, compressibilidade e com-
pactabilidade, segurança farmacológica e toxico-
lógica, compatibilidade com os outros compo-
nentes da formulação e seus materiais de enva-
se, estabilidade frente a condições adversas de
temperatura, umidade, luz e ar, elevado poten-
cial de diluição e baixo custo 14,18,22.  

Existem diferentes estratégias para desenvol-
ver adjuvantes de compressão direta, desde a
síntese de novos materiais, a modificação quími-
ca a partir de substratos conhecidos (semi-sínte-
se) ou o processamento farmacotécnico de ma-
teriais já existentes 23.

A síntese química de novos materiais neces-
sita vários anos de pesquisa e acarreta um ele-
vado custo devido aos ensaios de segurança e
toxicicidade necessários para aprovação pelas
agências regulatórias. São exemplos deste méto-
do de obtenção os derivados celulósicos (metil-
celulose, hidroxipropilmetilcelulose) e as ciclo-
dextrinas 24,25. 

Modificações físicas e físico-químicas a partir
de materiais pré-existentes, muitos deles prove-
nientes da indústria alimentícia, constitui a estra-
tégia mais utilizada para conceber novos exci-
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pientes para compressão direta 26,27. Processos
de aglomeração, cristalização, granulação, ato-
mização, curado térmico e desidratação são al-
gumas das técnicas utilizadas para modificar a
forma, o tamanho, a porosidade e a superfície
específica das partículas, melhorando sua flui-
dez e atribuindo maior capacidade de coesão,
viabilizando a compactação dos materiais. Este
novo estágio físico de excipientes e materiais já
existentes, obtidos pela manipulação das pro-
priedades mecânicas e físicas dos sólidos, é o
que se considera, do ponto de vista da tecnolo-
gia farmacêutica, como engenharia das partícu-
las 8,28.

Constitui exemplos da engenharia de partí-
culas, a obtenção de diferentes variedades de
lactose, um subproduto do leite que pode assu-
mir diferentes formas cristalinas e amorfas com
propriedades mecânicas específicas. A α-lactose
mono-hidratada possui excelentes propriedades
de fluxo e se compactam por fragmentação, en-
quanto que sua forma anidra amorfa se compac-
ta por deformação plástica, possui menor ten-
dência à reação de Maillard e apresenta melho-
res características para o re-processamento 29,30.

A celulose microcristalina para compressão
direta, comercialmente conhecida como
Avicel®, é obtida a partir da despolimerização
da celulose, sendo composta por um pó cristali-
no formado por microfibras porosas. Possui ex-
celentes propriedades de compactação e fluxo.
Sua variedade PH 101, atribui aos comprimidos
elevada dureza, porém lenta desintegração, en-
quanto que sua variedade PH 102, de maior ta-
manho de partícula, desintegra-se mais rápido,
atribui menor dureza aos comprimidos e permi-
te um enchimento mais homogêneo da matriz
de compressão, gerando menor variação de pe-
so 31-33.  

Outros diluentes para compressão direta bas-
tante utilizados comercialmente, são o Starch
1500®, um amido de milho pregelatinizado que
possui maior fluidez que o amido natural, man-
tendo suas propriedades de desintegração, o
Emcompress®, um fosfato di-cálcico di-hidrata-
do, e algumas variedades de açúcares como o
Nutab® e o Emdex®, produtos derivados do
manitol e do sorbitol 34. 

Contudo, o processamento tecnológico de
excipientes como mono-componentes, possui
certa limitação quanto às melhorias funcionais,
devido aos restritos intervalos de modificação
manejáveis. Como alternativa para ampliar as
possibilidades de melhorias funcionais, foi pro-
posto o processamento conjunto de misturas de

excipientes com o objetivo de combinar as van-
tagens de cada componente separadamente, e
ao mesmo tempo, reduzir duas deficiências 18.

EXCIPIENTES CO-PROCESSADOS
Denomina-se de excipiente co-processado

ou tecno-processado a combinação de dois ou
mais excipientes misturados em proporções
adequadas, que após um processamento farma-
cotécnico geram um novo produto com melho-
res propriedades para compressão direta que
sua simples mistura física 28,35. 

O processamento físico, o qual é submetido
esta combinação de componentes, introduz im-
portantes melhoras na conduta de compressão
destes produtos, permitindo contornar suas
principais limitações e ampliar seus aspectos
positivos, aumentando o valor agregado do pro-
duto, sem provocar modificações químicas nas
suas estruturas originais 18. 

O desenvolvimento dos excipientes co-pro-
cessados começa com a seleção dos excipientes
a serem combinados, sua proporção óptima e a
seleção do método de processamento mais ade-
quado para a obtenção dos parâmetros físico-
químicos desejados, aliado a uma transposição
apropriada à escala industrial 8. Este trabalho
pode ser dificultado devido à possibilidade de
interferências negativas nas características fun-
cionais entre determinados excipientes 36. Ao fi-
nal é necessário encontrar uma boa relação en-
tre funcionalidade e preço. 

Na Tabela 1 podem-se apreciar alguns exem-
plos de excipientes co-processados mais repre-
sentativos encontrados no mercado e suas prin-
cipais características. Existem disponíveis na lite-
ratura bastantes dados sobre as vantagens e
possibilidades farmacêuticas que oferecem os
excipientes co-processados, no entanto, pouco
se tem estudado sobre a interação físico-química
entre os componentes e os mecanismos envolvi-
dos nas melhorias mecânicas destes compostos
8. 

Alguns estudos confirmam a manutenção da
integridade química de seus componentes origi-
nais através de ensaios de XRPD, NMR de sólido
e FTIR. Este último aspecto facilita sua rápida
inclusão no mercado, sem ter que passar pelos
rigorosos ensaios de segurança necessários para
uma nova entidade química 37,38.

A seguir descrevem-se brevemente os exci-
pientes co-processados para compressão direta
de maior interesse industrial e as informações
disponíveis na literatura sobre suas proprieda-
des.
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Cellactose®
A cellactose®, fabricada pela alemã Meggle,

está disponível no mercado desde 1990, sendo
constituída por uma mistura de α-lactose mono-
hidratada com celulose em pó 39. Este produto
busca combinar as características favoráveis de
hidrossolubilidade e fluxo da lactose com as ex-
celentes propriedades de desintegração da celu-
lose, mantendo a boa conduta de compressão
de ambos os materiais. A facilidade de compac-
tação deste produto pode ser explicada pela
consolidação particular através de dois mecanis-
mos, fragmentação da lactose, e deformação
plástica atribuída à celulose 40,41. Outra caracte-
rística relevante da cellactose® diz respeito a
sua reduzida sensibilidade a lubrificantes, ou se-
ja, não perde aderência ou coesividade em pre-
sença deste adjuvante 42. Alguns estudos apon-
tam a um excelente potencial de diluição, supe-
rior inclusive, a outros preparados para com-
pressão direta, como o Avicel® 43,44.

Este excipiente é obtido através de atomiza-
ção em um processo de aglomeração que origi-
na partículas macroporosas praticamente esféri-
cas 45. A lactose reveste as fibras de celulose mi-
crocristalina reduzindo a tendência da mesma
em captar umidade. Vários autores reportam as
características superiores deste excipiente de

Nome
Fabricante Composição

Tecnologia
Características

de marca de obtenção

Cellactose® Meggle/ alemanha 75% celulose em pó atomização Excelente compressibilidade
+ 25% α-lactose- e compactabilidade.
monohidratada Boa desintegração.

Aumento da estabilidade física.

MicroceLac® Meggle/ 75% α-lactose-monohidratada atomização Excelente compressibilidade
alemanha + 25% celulose microcristalina e compactabilidade.

StarLac® Meggle/ 85% α-lactose-monohidratada atomização Excelente compressibilidade
alemanha + 15% de amido de milho e desintegração.

Boa compactabilidade

Ludipress® BASF/ 93,4% α-lactose- granulação Excelentes propriedades
alemanha monohidratada + de fluxo. Utilizado em

3,2% PVP + matrizes de liberação
3,4% crospovidona prolongada.

Ludipress LCE® BASF/ 96,5% α-lactose- aglomeração Excelentes propriedades
alemanha monohidratada + de fluxo. Evita segregação

3,5% crospovidona de misturas. Componentes
totalmente solúveis em água.

Prosolv® JRS PHARMA/ 98% celulose aglomeração Excelentes propriedades
EUA microcristalina + de fluxo. Atribui excelente

2% dióxido de uniformidade de conteúdo.
silicone coloidal Estabiliza p.a. higroscópicos.

Tabela 1. Excipientes co-processados para compressão direta.

compressão direta quanto à compressibilidade e
à compactabilidade, quando comparado com
suas misturas físicas ou mesmo com outros exci-
pientes co-processados, o que faz desta marca
comercial uma das mais utilizadas no mundo
18,46-50. 

MicroceLac®
Excipiente tecno-processado produzido pela

Meggle, constituído por lactose monohidratada
e celulose microcristalina. Apresenta uma capa-
cidade de compactação superior a de seus com-
ponentes isolados e atribui elevada dureza aos
comprimidos, permitindo uma redução significa-
tiva da força de compressão 51. Em um estudo
comparativo do microceLac® frente a misturas
físicas de celulosa microcristalina com diferentes
tipos de lactose, se conclui que a obtenção des-
te excipiente co-processado por atomização atri-
bui propriedades de fluxo muito superiores a
suas misturas físicas 30.   

Ludipress®
O Ludipress® foi um dos primeiros excipien-

tes co-processados introduzidos no mercado em
1988, pela empresa BASF com sede na Alema-
nha, sendo constituído por partículas esféricas
de lactose revestidas com o aglutinante polinil-
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pirrolidona e o desintegrante crospovidona 52.
Este adjuvante simplifica o desenvolvimento de
formulações uma vez que apenas 3 componen-
tes seriam necessários para as fórmulas mais bá-
sicas – p.a., Ludipress® e lubrificante 53.  

No entanto, estudos apontam que a desinte-
gração de comprimidos de Ludipress® é mais
lenta que a de comprimidos preparados com
Cellactose®,  Tablettose®, e Avicel PH101®
51,54. Em algumas formulações a adição de mais
aglutinante e desintegrante faz-se necessária 55.
Quanto a suas propriedades de fluxo, medidas
baseadas em ângulo de repouso estático e dinâ-
mico atribuem ao Ludipress® os melhores valo-
res de fluidez quando comparados com o Avicel
PH 101®, com a  Cellactose® e com a lactose
anidra 56.

Sua efetividade como diluente parece depen-
der fortemente do principio ativo utilizado. For-
mulações elaboradas com aspirina conseguem
incorporar valores superiores a 70% de p.a. 55,
enquanto que ao ser formulado com o paraceta-
mol possui um potencial de diluição inferior ao
Avicel®, a Elcema G250® e a Elcema P050® 53. 

Este excipiente tem sido também utilizado
como componente de matrizes de liberação pro-
longada. Este efeito pode ser interpretado pelo
bloqueio dos poros de matrizes poliméricas pro-
vocados por este excipiente, favorecendo uma
liberação retardada do fármaco 57-59. Recente-
mente uma nova variedade deste adjuvante foi
lançada no mercado, o Ludipress LCE®, consti-
tuído por lactose monohidratada como diluente
e polivinilpirrolidona como aglutinante, diferen-
ciando da forma convencional pela ausência de
desintegrante. Esta variedade apresenta boas
propriedades de fluxo e compressão, e parece
oferecer uma menor segregação em misturas,
sendo especialmente indicado para compressão
direta de fármacos de baixa dosagem. Apresenta
ainda componentes totalmente solúveis em água
sendo, portanto apropriado para a produção de
comprimidos mastigáveis e efervescentes 60.

StarLac®
Excipiente coprocessado composto por lac-

tose e amido de milho preparado por atomiza-
ção lançado recentemente pela empresa alemã
Meggle. Este produto possui boas propriedades
reológicas devido à forma esférica das partículas
e a uma distribuição de tamanho de partícula fe-
chada, com 90% das partículas de tamanho infe-
rior a 250 µm 61. A combinação de seus compo-
nentes consegue atribuir aos comprimidos à ba-
se de Starlac® excelente dureza, devido à lacto-

se, aliada a uma rápida desintegração, atribuída
ao amido 62. 

Estudos recentes demonstram que esta com-
binação de excipientes consegue incrementar o
índice de Carr e a dureza de comprimidos redu-
zindo ao mesmo tempo sua friabilidade 63. A
formação de partículas compostas entre o amido
amorfo e os cristais de lactose aumenta a com-
pressibilidade e a capacidade de compactação
dos componentes. Em formulação com o ácido
ascórbico, é possível incorporar o principio ati-
vo em comprimidos por compressão direta em
uma proporção de até 70%, enquanto que a
mistura física de amido e lactose este valor é de
somente 30% 64-65.  

Prosolv®
Celulose microcristalina combinada com dió-

xido de silicone coloidal em elevado grau de
dispersão, em uma mistura patenteada pela mul-
tinacional JRS PHARMA. Possui elevada capaci-
dade de fluxo e compressibilidade, comparado
com seus componentes originais, ou mesmo a
sua mistura física 66-68. O processo de silicifica-
ção da celulose não altera seu aspecto físico ou
sua estrutura química, não sendo verificados
câmbios polimórficos 37.

Prosolv® consegue aumentar a estabilidade
de preparações farmacêuticas através da redu-
ção da capacidade de absorção de umidade dos
p.a.. Estudos realizados demonstram uma dimi-
nuição da degradação por oxidação em compri-
midos elaborados com Prosolv® em compara-
ção com excipientes convencionais. A levotiro-
xina teve sua velocidade de decomposição di-
minuída em 50% com a utilização da celulose
microcristalina silicificada 69. Formulações con-
tendo Prosolv® melhoram significativamente a
uniformidade de conteúdo de comprimidos de-
vido à capacidade de dispersar uniformemente
fármacos, mesmo em doses baixas. A elevada
superfície específica deste material aliada a uma
maior rugosidade superficial, quando compara-
do à celulose microscristalina, melhoram a capa-
cidade de dispersão e diluição dos p.a. conferin-
do um caráter multifuncional a este adjuvante
70,71. 

Outros excipientes co-processados 
Apesar de seu conceito simples e elementar,

os excipientes co-processados podem ser consi-
derados uma novidade do ponto de vista da tec-
nologia farmacêutica. Até pouco tempo atrás
apenas algumas variedades comerciais estavam
disponíveis. Nos últimos anos uma segunda ge-
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ração de excipientes co-processados tem sido
introduzida no mercado, vários deles ainda pou-
co estudados pela literatura científica, no entan-
to, segundo seus fabricantes, prometem trazer
benefícios ainda mais interessantes que os tradi-
cionais já estabelecidos no mercado. A seguir al-
guns exemplos destes novos compostos tecno-
lógicos.

Avicel CE15 ®: variedade de celulose micro-
cristalina adicionada de goma guar, obtida por
atomização pela Americana FMC. Este excipien-
te esta concebido para compressão direta de
comprimidos mastigáveis, atribuindo característi-
cas de sabor e textura superiores a outros di-
luentes comerciais, apresentando tamanho de
partícula médio de 75 µm 72,73.

Ludiflash ®: constitui uma das maiores apos-
tas da multinacional BASF no mercado de exci-
pientes para compressão direta de comprimidos
de desintegração rápida (flash). É constituído
por uma mistura tecno-processada de manitol,
crospovidona, polivinilacetato e povidona, ade-
quada à compressão direta a partir da simples
mistura física deste excipiente com o princípio
ativo e um lubrificante. Este excipiente esta con-
cebido para desintegrar-se imediatamente na
língua com elevada palatabilidade 74-76.

Lycatab ® Mineral: este excipiente co-pro-
cessado para compressão direta produzido pela
empresa francesa Roquette combina o diluente
amido de milho em pequena proporção (10%),
com o componente ativo para osteoporose car-
bonato de cálcio. Este produto reúne o carbona-
to de cálcio na forma cristalina e amido de mi-
lho na forma granulada obtendo um produto
com tamanho de partícula médio de 200 µm e
elevada capacidade de compactação, rápida de-
sintegração e elevada densidade 77.

F-MELT ®: Produto co-processado desenvol-
vido pela japonesa Fuji Chemical, elaborado por
atomização dos carboidratos manitol e xilitol,
adicionado de componentes inorgânicos e de
agentes desintegrantes 78. Este excipiente para
compressão direta apresenta partículas esféricas
de elevada densidade e compressibilidade capa-
zes de originar comprimidos porosos que se de-
sintegram facilmente em água, com tempo de
desintegração inferior a 30s 79.

CONCLUSÕES
A manipulação física e farmacotécnica dos

sólidos, modernamente conhecida com enge-
nharia das partículas, torna possível a modula-
ção das propriedades fundamentais do estado
sólido, como morfologia, tamanho da partícula,

superfície específica, porosidade e densidade di-
recionando desta forma, a funcionalidade dos
materiais farmacêuticos. Este processamento tec-
nológico proporciona melhorias funcionais ape-
nas limitadas quando realizado em um único
excipiente, no entanto, a engenharia das partí-
culas aplicada a dois ou mais componentes per-
mite ampliar o leque de possibilidades destes
excipientes, denominados co-processados, mini-
mizando suas deficiências e potencializando
suas qualidades.

O desenvolvimento de excipientes co-pro-
cessados responde a recente tendência da fabri-
cação de comprimidos que está completamente
voltada para a técnica de compressão direta de-
vido as suas vantagens materiais e econômicas.
Somam-se a isto a melhor adaptação desta clas-
se de adjuvantes as máquinas de comprimir de
alta velocidade que demandam misturas com
propriedades de fluxo e compactação superio-
res.

Atualmente existe disponíveis no mercado
um número razoável de excipientes co-proces-
sados amplamente difundidos na rotina indus-
trial farmacêutica, o que tem possibilitado a
aplicação do processo de compressão direta a
elevado número de princípios ativos, incluindo
aqueles de deficientes propriedades mecânicas,
melhorando consideravelmente sua compressi-
bilidade e compactabilidade, abrindo assim ex-
celentes perspectivas para a compressão direta
de fármacos que até então não atendiam aos es-
treitos requisitos deste processo. 
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