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INDÚSTRIA  FARMACÊUTICA

Análises do tamanho e forma 
das partículas na



www.cilas.com
info.particle@cilas.comwww.cilas.com

GERAL

[1] United State of Pharmacopeia : USP <429> Light Diffraction Measurement of Particle Size

[2] United State of Pharmacopeia : USP <776>  Optical Microscopy

[3] United State of Pharmacopeia : USP <1058> Analytical Instrument Qualification

Vários métodos analíticos existem para caracterização de produtos manufaturados na indústria
farmacêutica. Medidas do tamanho e forma das partículas ou das emulsões é evidentemente um dos
métodos mais simples e rápidos e fornece dados qualitativos indispensáveis para avaliar o provável
processo de fabricação e da efetitividade da formulação.

Medida do tamanho e forma faz parte das exigencias precisas dos padrões necessários como base para
a avaliação das possibilidades das técnicas analíticas do tamanho das partículas e os benefícios das
análises morfológicas para esta aplicação.

Padrões USP <429>, USP <776> e <1058>

Para os dois padrões USP [1-2] incluem o
conteúdo dos padrões ISO acima.

Padrão USP <1058> [3] cobre o processos IQ
( Qualificação de Instalação), OQ
(Qualificação Operacional) e PQ ( Qualificação
de desempenho).

Padrão 21 CFR Part 11

Este padrão:

-Melhora a troca de informações
-Melhora as procuras de dados
-Reduz os erros e variações
-Reduz os custos na gravação dos dados

Os planos de validação IQ-OQ-PQ fornecidos
pela CILAS (figura 1) são usados para instalar
e manter os equipamentos em acordo com o
GMP (Good Manufacturing Practices)
requeridos pelo WHO (World Health
Organization).

O software SizeExpert está de acordo com os 
requerimentos dos padrões e vantagens dos 
acessos multi-níveis.

O regulamento 21 CFR Part 11 define as
bases para as assinaturas eletrônicas nos
documentos transmitidos para o FDA (Food
and Drug Administration) (figura 2).

Figura 1: IQ-OQ-PQ Workbook de 
Qualificação

Figura 2: Acesso a Multi-Nível com o Sofwatre 
SizeExpert 
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Porque analisar a forma e tamanho das partículas ?

Análises do tamanho das partículas

A maioria dos componentes usados para as propriedades farmacêuticas como ingredientes ativos ou
excipientes estão na forma de pós ou emulsões.
Dependendo das circunstâncias, as distribuições do tamanho das partículas obtidas por difração de laser
são medidas usando tanto os modos líquido o seco.

Figura 3 e figura 4 mostra as distribuições do tamanho das partículas de um ingrediente ativo,
domperidone, e excipientes, óxidos de alumínio e de silício (alumina e silica) e carbonato de magnésio.
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Figura 3: Distribuição do tamanho de partículas de um
ingrediente ativo

Figura 4: Distribuição do tamanho de partículas 
para excipientes

Fluidez CompactaçãoCompressibilidadePropriedades físicas

Propriedades Químicas
Solubilidade Bio-disponibilidadeFarmaco-cinética

- Um decréscimo no tamanho da partícula durante o teste de estabilidade resulta no aumento do peso em
relação ao aumento da adsorção da umidade

- Análises das partículas são necessárias durantes os testes  de estabilidade, antes de lançar o material 
no mercado 

- Crescimento do cristal e modificação do ingrediente ativo

- Decréscimo do tamanho da partícula resultando um aumento na aglutinação 

- Troca do tamanho da partícula no fármaco, impacto negativo na uniformidade

- Armazenamento    
prolongado:
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[2] Rheology modification in mixed shape colloidal dispersions. Part I: Pure components
Soft Matter, Volume 3, p. 1145–1162, (2007)

[3] Rheology modification in mixed shape colloidal dispersions. Part II: Mixtures
Soft Matter Volume 4, p. 337–348, (2008)

[4] The influence of pigment particle shape on the in-plane tensile strenth
properties of kaolin-based coating layers
Tappi Journal Volume 5, N°12 (2006)

D10 = 7.1 µm, D50 = 11.7 µm, D90 = 16.6 µm

Em casos especiais também é possível medir o tamanho das partículas usando microscopia óptica e a
análise de imagens
No caso mostrado na figura 5.a, uma emulsão concentrada foi cuidadosamente preparada para se obter
gotas separadas e garantir condições corretas para as análises.

Para este tipo de imagem , um processamento digital (figura 5.b) envolve utilizar o “thresholding” para
converter a imagem em preto e branco. Uma seleção de filtro foi usada e aplicada para selecionar
partículas isoladas e excluir aglomerados. Neste exemplo o filtro aplicado deixou a maioria das
partículas selecionadas.

O tamanho das gotas desta emulsão foram
determinadas através de 1049 partículas. A
distribuição do tamanho de partículas
correspondente esta na figura 6.

Os diâmetros típicos desta distribuição mono-
modo e mono-dispersa são as seguintes:

a) b)
Figura 5: Processamento de uma imagem de micro-emulsão usada em 

cosméticas 
a) imagem original b) imagem processada

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.1 1 10 100 1000

Particle size (µm)

Vo
lu

m
e 

(%
)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.1 1 10 100 1000

Particle size (µm)

Vo
lu

m
e 

(%
)

Figura 6: Distribuição do tamanho das partículas em 
uma micro-emulsão
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Faixa do tamanho das partículas
Distribuição do tamanho das partículas entre 0.1 a 50 µm.
O D50 geralmente está entre 1 e 500 µm.

Como analisar ?

Modo líquido
Líquido : Água
Agente dispersante : Igepal
Ultrasom : 60s durante a dispersão
Modelo Matemático : Fraunhofer

Modo seco
Freqüencia de Vibração : 45 - 55 Hz
Amplitude : 45 - 55 %
Pressão do ar : 100 - 500 bars

Análises morfológicas

a) b) c)

Uma das características morfológicas importantes das
partículas , por exemplo, é a viscosidade intrínsica de
uma solução , que influencia o comportamento
tixotrópico de uma solução viscosa [6].

A figura 7 mostra as trocas do tamanho baseadas na
razão do aspecto para partículas com concentrações e
volumes constantes. Esta representação demonstra um
rápido aumento na viscosidade intrínsica quando as
partículas possuem uma anisotropia forte na forma.
Esta propriedade pode causar um impacto significante
nas formulações de cremes ou pomadas.

O fenômemo da Compactação está diretamante
relacionado aos parâmetros do tamanho e forma das
partículas. (figura 8). O controle destes parâmetros
permite otimizar o processo de compactação e
fabricação [7-9].

Figura 7: Influência da forma na 
viscosidade intrinsica

Figura 8: Observações microscópicas de uma amostra com formas 
não homogêneas
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Análise do tamanho de partículas no modo líquido

Diâmetro da distribuição do tamanho das partículas mostradas na figura 9 :

- D10 =   1.99 µm
- D50 = 11.39 µm
- D90 = 26.12 µm

Líquido : Água
Agente Dispersante : Igepal
Ultrasom : 60s

Figura 9: Distribuição do tamanho das partículas obtidas no modo líquido
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Figura 10: Dsitribuição do tamanho das partículas obtidas pelo modo seco

Análise do tamanho das partículas no modo seco

Freqüencia de Vibração = 50 Hz
Amplitude = 50 %
Pressão do ar : 250 mbars

Diâmetro do tamanho da partícula mostrado na figura10 : 

- D10 =   52.43 µm
- D50 = 146.42 µm
- D90 = 286.75 µm
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Parâmetro da forma adaptados para análises morfológicas

20 µm

Figura 11: Imagem característica de uma microsemulsão usada em uma indústria cosmética.

Um exemplo das características da imagem mostrada na figura 11. Esta imagem foi obtida pelo
microscópio óptico com aumento de x40.

Os parâmetro morfológicos que foram usados para esta aplicação são:

Esfericidade

Razão do raio dos círculos inscritos ( inscribed )  e limitados. ( circonscribed ) 
Neste caso esfericidade = 0.92
Este parâmetro permite quantificar o desvio  da circularidade a ser quantificada. 

bedcirconscri

inscribed

R
RdeEsfericida =

Rinscribed

Rcirconscribed

Aglomerados não são esféricos e para estes casos um filtro especial poderá ser aplicado.
Por exemplo, um filtro com valor esférco entre 0.8 e 1 permite remover todas as partículas não esféricas
de uma lista de todas as partículas medidas.

Nota


