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RESUMO 

 

 
 O conhecimento aprofundado sobre fármacos e técnicas capazes de melhorar suas 

características físico-químicas são alguns dos maiores desafios da Tecnologia Farmacêutica. O 

Benznidazol é o fármaco utilizado para o tratamento da doença de Chagas, apesar de apresentar 

vários problemas como baixa solubilidade em água e alta toxicidade. Neste contexto, o presente 

trabalho apresenta várias técnicas analíticas e de imagens, para estudar tanto o fármaco quanto 

excipientes, bem como diferentes sistemas carreadores (como complexos de inclusão com 

ciclodextrinas e dispersões sólidas) e formas farmacêuticas com características melhoradas, como 

solubilidade, taxa e velocidade de dissolução. Para tanto, foram utilizadas técnicas como 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), espectroscopia de Infra Vermelho (IV), análise 

térmica por calorimetria diferencial exploratória (DSC), e DTG, CLAE, entre outras, para 

caracterizar de forma detalhada o fármaco, e os resultados correlacioram a solubilidade e 

dissolução, apontando o lote L3 como o melhor nestes dois parâmetros. No caso dos complexos 

de inclusão, além de caracterização físico-química, também foram realizados estudos em células 

para avaliar a eficácia da ciclodextrina complexada ao fármaco, onde foi constatada a melhora de 

solubilidade e diminuição de toxicidade do compelxo comparada so BNZ. Foram desenvolvidos 

também comprimidos matriciais de Benznidazol com polímeros hidrofílicos, utilizando 

dispersões sólidas, a fim de prolongar a liberação do fármaco, onde os dois lotes de bancada 

desenvolvidos foram aprovados nos ensaios de Controle de qualidade e prolongaram a liberação 

do BNZ para 12 horas. Estes comprimidos foram caracterizados por técnicas espectroscópicas e 

de imagens por Infravermelho e Raman, além de imagens por RMN. Comprimidos de liberação 

imediata também foram estudados, através de uma nova técnica de imagem, a Optical Coherence 

Tomography (OCT), para avaliar as características de superfície dos comprimidos. Todas as 

técnicas utilizadas neste estudo foram de extrema importância para o conhecimento aprofundado 

do Benznidazol e das formas farmacêuticas desenvolvidas. 

 

 

Palavras-chave: benznidazol, ciclodextrinas, comprimidos matriciais, polímeros hidrofílicos, 

dispersões sólidas, técnicas analíticas e de imagens. 
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ABSTRACT 

 

 

The detailed knowledge about drugs and techniques to improve their physical and 

chemical characteristics are some of the biggest challenges of Pharmaceutical Technology. The 

Benznidazole is the drug used for the treatment of Chagas disease, despite presenting several 

problems like low water solubility and high toxicity. In this context, this paper presents several 

analytical techniques and imaging, to study both the drug and excipients, as well as different 

carrier systems (such as with plexi-inclusion with cyclodextrins and solid dispersions) and dosage 

forms with improved characteristics, such as solubility, annual rate and dissolution rate. For this 

purpose, we used techniques such as Scanning Electron Microscopy (SEM), Infrared 

spectroscopy (IR), thermal analysis by differential scanning calorimetry (DSC), and DTG, HPLC, 

among others, to characterize in detail the drug. In the case of inclusion complexes, besides 

physico-chemical characterization, were also performed studies in cells to evaluate the efficacy of 

cyclodextrin complexed to drug. Were also developed tablets Waffle Benznidazole with 

hydrophilic polymers, using solid dispersions, in order to prolong drug release. These tablets 

were characterized by spectroscopic and imaging Infrared and Raman and MRI. Tablets 

immediate release were also studied, through a new imaging technique, the Optical Coherence 

Tomography (OCT), to evaluate the characteristics surface of the tablets. All the techniques used 

in this study were of extreme importance to the thorough understanding of Benznidazole and 

dosage forms developed. 

 

 

Keywords: benznidazole, cyclodextrins, matrix tablets, hydrophilic polymers, solid dispersions, 

analythical and imaging techiques 
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1.  Introdução 

 

A revolução da saúde dos últimos 30 anos produziu substanciais ganhos em termos de 

expectativa de vida e avanços sem precedentes na medicina, mas deixou de diferentes modos, a 

maior parte da população mundial à margem. As populações dos países em desenvolvimento, 

cerca de 80% da população mundial, respondem por apenas 20% das vendas mundiais de 

medicamentos. Para essas pessoas, o desequilíbrio entre suas necessidades e a disponibilidade de 

medicamentos é fatal. Quando não há opções de tratamento, ou quando as opções existentes são 

inadequadas, uma doença pode ser considerada negligenciada (MÉDICOS SEM FRONTEIRAS, 

2001). 

 As doenças negligenciadas são doenças que afetam milhares de pessoas ao redor do 

mundo, mas que não dispõem de tratamentos eficazes ou adequados. Em sua maioria, são 

doenças tropicais infecciosas que afetam principalmente pessoas pobres, a exemplo da 

leishmaniose, da doença do sono, da malária, e da doença de Chagas, que geram um impacto 

devastador sobre a humanidade. Há um grande volume de trabalhos científicos que tratam da 

biologia, imunologia e genética dos parasitas causadores destas doenças, porém todo esse 

conhecimento não consegue se reverter em novas ferramentas terapêuticas para as pessoas 

afetadas. Ao contrário, tais doenças têm sido progressivamente marginalizadas por aqueles 

encarregados pelos programas de pesquisa tanto do setor público quanto do privado, 

essencialmente porque as pessoas que sofrem de doenças negligenciadas são pobres, e não 

oferecem um retorno lucrativo suficiente para que a indústria farmacêutica invista em pesquisa e 

desenvolvimento de novos medicamentos voltados para essas doenças. Fica claro, portanto, que a 

crise de falta de medicamentos para doenças negligenciadas não chegou às atuais proporções por 

falta de conhecimento científico, e nem somente pelo hiato entre a pesquisa básica e a pré-clínica. 

Esta crise é o resultado tanto das insuficientes políticas públicas voltadas para P&D de 

medicamentos de interesse nacional dos países em desenvolvimento, quanto da falha de mercado, 

provocada pelo baixo interesse econômico que esses pacientes representam para a indústria 

(DNDI, 2008).  

O sistema de classificação biofarmacêutica fundamenta-se na absorção de fármaco através 

da membrana intestinal, a uma velocidade que é proporcional à sua concentração na superfície da 
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membrana, sendo a dissolução "in vivo" um fator crítico neste processo (AMIDON et al., 1995; 

BARRETO; BICA; FARINHA, 2002). 

 A solubilidade dos fármacos aos fluídos biológicos também se faz uma das mais 

importantes barreiras à eficácia do medicamento. Fármacos que apresentam baixa solubilidade 

aquosa apresentam dificuldades de absorção e conseqüentemente de exercerem a sua ação 

farmacológica. Diversas técnicas já empregadas na prática acadêmica e industrial possibilitam 

por meio de diferentes processos o incremento da solubilidade do fármaco, entre estes pode-se 

citar a complexação do fármaco a complexos de inclusão, com ciclodextrinas, a obtenção de 

dispersões sólidas com carreadores polímeros hidrofílicos, os sistemas multi-componentes 

formados pela associação das ciclodextrinas com polímeros ou outros carreadores, a formação de 

nebulizados a partir do Spray-dryer entre outros. Estas técnicas possibilitam a formação de um 

complexo distinto e este pode posteriormente ser incorporado a uma forma farmacêutica 

convencional, conferindo uma maior biodisponibilidade ao fármaco in vivo. (Loftsson, 1996; 

Dressman, 1998). 

Os dados de dissolução podem ser apresentados e tratados utilizando métodos de vários 

análise: perfis de dissolução, tempos de dissolução, fração de fármaco dissolvido num intervalo 

de tempo e eficiência de dissolução (CHOWDARY, SURESHBABU, 1994; FORD, RAJABI-

SIALIBOOM, 2002; RAJEWSKI, 1996; SHARGER, 2002). 

O parâmetro de eficiência de dissolução (ED) permite caracterizar o processo de 

dissolução como um todo, dado que é definido pela área sob a curva de dissolução até um certo 

tempo t, expressa como percentagem da área do retângulo descrito por 100% de dissolução no 

mesmo tempo t. Este parâmetro tem ainda a vantagem de poder ser relacionado com os dados in 

vivo, uma vez que se aproxima mais da situação clínica, se considerarmos que o grau de absorção 

é proporcional à concentração de fármaco em solução e ao tempo de permanência no local do 

TGI e que a quantidade que atinge a circulação sanguínea é calculada pela área sob a curva da 

concentração plasmática (CHOWDARY, SURESH BABU, 1994; CONTI et al., 1995; VEIGA, 

1996). 

As dispersões sólidas, tecnologia farmacêutica na qual o fármaco está disperso em uma 

matriz biologicamente inócua com o objetivo de melhorar a sua biodisponibilidade oral tem sido 

muito utilizada para aumentar a solubilidade de fármacos hidrofóbicos. Elas são obtidas através 

de um processo tecnológico que consiste em dispersar um componente farmacologicamente ativo 
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(fármaco) em um carreador ou matriz no estado sólido, a fim de melhorar a solubilidade e a 

estabilidade, aumentar a taxa de dissolução, modular a ação terapêutica e a permeabilidade do 

fármaco através das membranas absortivas (HABIB, 2001). Fusão, dissolução e fusão seguida de 

dissolução são os métodos utilizados para obtenção do sistema disperso (MASSON, 1999). 

Em 1971 Chiou relatou a função de polímeros hidrofílicos em melhorar a solubilidade e o 

grau de dissolução de fármacos com solubilidade baixa. Uma possibilidade atrativa pode ser 

representada pelo uso de polímeros solúveis em água, tais como polivinilpirrolidona (PVP), 

polietilenoglicol, manitol, empregando a tecnologia de dispersão sólida com a finalidade do 

aumento da dissolução do fármaco pouco solúvel em água (CIRRI et al., 2004). Esta técnica 

produz uma significante redução no tamanho da partícula para uma molécula quase uniforme. 

Como o carreador se dissolve o fármaco estará no meio de dissolução na forma de partículas 

muito pequenas (micropartículas) propiciando uma dissolução e absorção mais rápida 

(TRAPANI et al., 1999). Contudo, a dissolução do fármaco contido em uma dispersão sólida é 

influenciada por vários fatores como o método empregado para prepará-la, proporção e 

características do carreador usado, pH do meio de dissolução, temperatura e características da 

superfície das partículas resultantes da dispersão sólida (OZKAN et al., 2000; UEKEMA, et al., 

2000). 

 A tripanossomíase humana ou doença de Chagas é uma enfermidade endêmica na 

América Latina, afetando em torno de 10 milhões de pessoas. Atualmente, a doença de Chagas é 

classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2009) como uma doença negligenciada, 

e que não dispõe de tratamentos eficazes ou adequados (SILVA et al. 2007). Ao enfrentar a 

escassez ou falta de um tratamento adequado para essas doenças, países atingidos por essas 

endemias têm, em sua população um custo elevado em decorrência das co-morbidades trazidas 

por essas enfermidades. Como por exemplo, no Brasil, os custos anuais sociais da doença de 

Chagas chegam próximo a 1 bilhão de reais (BESTETTI; MARTINS; CARDINALLI-NETO, 

2009). 

Em Pernambuco, as estimativas indicam que a doença de Chagas atinge uma importante 

área rural do sertão, desde o Alto do Pajeú até próximo a zona da Mata Litorânea, no qual as 

condições de moradia precária associados à inexistência de programas de controle vetorial ou 

assistência farmacêutica geram um quadro de sub-diagnóstico da realidade da doença de Chagas 

no Estado (GAZIN et al. 1999). Portanto, a necessidade de se desenvolver trabalhos relacionados 
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à doença de Chagas (seja no âmbito de epidemiologia, profilaxia ou quimioterapia) é evidente, 

como conjunto de estratégias que atuem para elucidar e solucionar a questão desta patologia em 

Pernambuco assim como em âmbito nacional. 

Apesar de não ser o fármaco ideal, devido à sua toxicidade, o benznidazol é o fármaco 

utilizado no tratamento da doença de Chagas e o único comercializado em diversos países da 

América do Sul. O conhecimento aprofundado sobre este fármaco e formas mais eficazes de 

vetorização deste, poderá possibilitar o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas para o 

tratamento da doença, disponibilizando a população em um curto espaço de tempo e com menor 

custo quando comparado a uma nova molécula a ser introduzida na terapêutica (DOCAMPO, 

2001).  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

Analisar o fármaco antichagásico Benznidazol (BNZ) e diferentes sistemas e formas 

farmacêuticas, por diferentes técnicas analíticas e de imagens. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o fármaco BNZ em diferentes lotes por diversas técnicas analíticas e 

correlacionar os parâmetros com s solubilidade e a dissolução do fármaco; 

 Desenvolver e caracterizar complexos de inclusão entre o BNZ e cilodextrinas, em 

solução; 

 Desenvolver comprimidos matriciais de Benznidazol contendo polímeros hidrofílicos 

PVP e HPMC, a fim de modificar a liberação do fármaco; 

 Estudar o granulado disperso entre PVP e BNZ, caracterizado como dispersão sólida, a 

fim de discutir interação entre fármaco e polímero; 

 Analisar comprimidos de liberação imediata de BNZ por nova técnica de imagem Optical 

Coherence Tomography (OCT), associando parâmetros de rugosidade de superfície e 

fratura aos testes de controle de qualidade dos comprimidos; 

 Analisar comprimidos matricias de BNZ através de espectroscopia e microsocopia NIR e 

Raman; 

 Estudar a dissolução dos comprimidos matriciais do BNZ através de imagens de 

Ressonância Magnética Nuclear (MRI). 
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3.1. Doença de chagas e Beznidazol 

De modo geral, a doença de Chagas emerge de um contexto bio-ecológico intimamente 

relacionado à forma de viver e à história natural de seu agente etiológico, o Trypanosoma cruzi e 

de seus reservatórios superiores (mamíferos) e hospedeiros intermediários (insetos vetores). A 

infecção humana pode ser muito grave, com mortalidade significativa em crianças na sua fase 

aguda e severo acometimento cardíaco e/ou digestivo em adultos crônicos (Dias, 2007). 

Estima-se que aproximadamente 14 milhões de pessoas estejam infectadas na América 

Latina e que 60 milhões estejam em risco de infecção, sendo que no Brasil, de 1,8 a 2,4 milhões 

de indivíduos devam estar na fase crônica da doença, 1/3 deles na forma cardíaca e digestiva, 

gerando alta morbi-mortalidade (Almeida et al., 2009). 

Visto que não existe vacina que evite a infecção da doença, o modo de se impedir o 

aparecimento de novos casos reside, especialmente, no controle dos principais mecanismos de 

transmissão (vetorial, transfusional, congênita e, atualmente, oral) do protozoário T. cruzi. Como 

a imensa maioria dos chagásicos existentes foi contaminada pelas fezes dos triatomíneos 

infectados, o afastamento destes hemípteros da moradia deve ser o enfoque preventivo principal 

(Villela et al., 2009). 

As ações de controle da transmissão vetorial da tripanossomíase americana no Brasil 

começaram a se esboçar a partir da década de 1940, objetivando diminuir a transmissão da 

doença no ambiente domiciliar. Em 1950 o Programa de Controle da Doença de Chagas foi 

instituído pelo Serviço Nacional de Malária, mas somente sistematizado e estruturado como 

programa de alcance nacional em 1975 pela SUCAM, atual FUNASA (Vinhaes & Dias; 2000). 

Infelizmente, apesar dos avanços na compreensão da biologia do T. cruzi, as únicas 

drogas atualmente disponíveis para o tratamento da doença de Chagas são as mesmas registradas 

há 21 anos: o nifurtimox e o benznidazol, que foram desenvolvidos empiricamente em1960 

e 1970 respectivamente (Croft et al., 2005). 

O nifurtimox teve seu uso interrompido, por apresentar muitos efeitos secundários, 

estando apenas o benznidazol disponível no mercado brasileiro, ainda que com uma série de 

restrições, como: baixa eficácia na fase crônica da doença, significativas variações regionais na 

eficácia devido ao surgimento de resistência do T. cruzi e alta taxa de abandono do tratamento 

devido aos efeitos colaterais causados pelos medicamentos (WHO, 2010).  
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Visando diminuir a incidência de efeitos colaterais observados durante o tratamento com 

o benznidazol (muitos deles relacionados à sua baixa solubilidade aquosa), pesquisas recentes 

têm comprovado a eficiência das técnicas de incremento de solubilidade de fármacos pouco 

solúveis, como dispersões sólidas e complexos de inclusão, como excelentes alternativas para o 

caso do benznidazol (Lima et al., 2011, Soares-Sobrinho et al., 2010, Lyra et al., 2009). Também 

seguindo esta linha, o trabalho de Nogueira Silva e colaboradores (2008) propõe aumentar a 

potência e reduzir a toxicidade do benznidazol através da obtenção do complexo benznidazol-

rutênio que apresentou melhor hidrossolubilidade e maior atividade in vitro e in vivo quando 

comparado ao fármaco isolado. 

Outro grande inconveniente do tratamento com o benznidazol era a inexistência de uma 

forma farmacêutica pediátrica. As crianças infectadas eram tratadas com frações do comprimido 

de uso adulto, depois de seccionado, por vezes, em até 12 partes. Com objetivo de tornar essa 

ação obsoleta, o DNDi e o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE), 

desenvolveram uma formulação pediátrica de benznidazol, prevenindo possíveis erros no 

fracionamento e impactos negativos na eficácia, qualidade e segurança da medicação  (DNDI, 

2010). 

Ao contrário do empirismo observado na descoberta da atividade do benznidazol e do 

nifurtimox, uma abordagem racional está sendo utilizada na pesquisas de novos agentes para o 

tratamento da doença de Chagas (Croft et al., 2005). 

Nos últimos 15 anos novos compostos triazólicos apresentaram a capacidade de induzir a 

cura parasitológica nos estágios agudos e crônicos da doença de Chagas, como o posaconazol, 

que já é comercializado com o nome de Noxafil® (Schering-Plough) para o tratamento de 

infecções fungicas na Europa e nos Estados Unidos e o ravuconazole, que apresenta excelente 

atividade in vitro sobre as formas amastigotas do T. cruzy. Ambos os fármacos estão em fase de 

estudos clínicos para o tratamento específico da doença de Chagas (Urbina, 2010). 

Os inibidores da cruzaína- protease especifica e essencial para o parasita- e os 

bisfosfonatos – inibidores da farnesil pirofosfato sintase- são compostos que dentro de pouco 

tempo também estarão na etapa de estudos clínicos. Além deles, os inibidores da enzima 

tripanotiona, da hipoxantina guanina fosforibosiltransferase e os novos inibidores da síntese do 

ergosterol que atuam nas enzimas esqualeno ciclase e oxidoesqualeno estão em fase de estudos 

pré-clínicos (Garzoni et al., 2004, Urbina & Docampo., 2003, Schmidt & Krauth-Siegel., 2002). 
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 Dias (2007) considera a doença de Chagas em seus vários aspectos como um excelente 

modelo de investigação e desenvolvimento científico, seja no campo da biologia, da bioquímica e 

da genética do parasito, seja em aspectos mais amplos como o da fisiopatogenia da cardiopatia, 

das estratégias de controle, das questões sociais, da terapêutica específica e da vigilância 

epidemiológica, entre outros. Neste mesmo trabalho, o autor refere-se a um crescimento 

exponencial na pesquisa em doença de Chagas, o que resultou em notório desenvolvimento 

científico dos países afetados. 
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3.2. Artigo I. Dispersões Sólidas para Incremento de Solubilidade: Casos com Polímeros 

Hidrofílicos em Fármacos pouco Solúveis em Água 

 

Solid Dispersion Systems for Increase Solubility: Cases With Hydrophilic Polymers 

in Poorly Water Soluble Drugs 

 

RESUMO 

A utilização de novas técnicas para melhorar a solubilidade, taxa de dissolução e 

biodisponibilidade dos fármacos pouco solúveis em água é de grande importância no 

desenvolvimento de fármacos, principalmente aquelas administradas por via oral. Entre estas, as 

dispersões sólidas (DS), sistemas estruturados de sólidos em que o fármaco está disperso em uma 

matriz biologicamente inócua, têm sido utilizados para aumentar a solubilidade de fármacos. 

Polímeros hidrofílicos também têm sido amplamente utilizados como carreadores por causa de 

seu baixo custo e alta solubilidade. No entanto, há poucos relatos de aplicação dessa técnica em 

um produto acabado, demonstrando a necessidade de conhecimento detalhado sobre as mais 

recentes técnicas de preparação mais utilizadas em laboratório e em escala industrial. O objetivo 

deste trabalho foi discutir os principais métodos utilizados na preparação e caracterização de DS, 

os fármacos que tiveram um aumento de solubilidade e as principais características físico-

químicas dos polímeros hidrofílicos mais amplamente utilizados, listando suas vantagens e 

desvantagens. 

 

PALAVRAS CHAVE: dispersões sólidas, polímeros hidrofílicos, solubilidade, dissolução.. 
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ABSTRACT 

The use of new techniques to improve the solubility, dissolution rate and bioavailability of the 

few water-soluble drugs is of great importance in the development of pharmaceuticals, particular-

ly those administered orally. Among these, the solid dispersions (SD), structured solid systems in 

which the drug is dispersed in a matrix biologically innocuous have been used to increase solubil-

ity of drugs. Hydrophilic polymers have also been widely used as carriers because of its low cost 

and high solubility. However, there are few reports of application of this technique into a finished 

product, demonstrating the need for detailed knowledge about the most recent major gathering 

techniques used in laboratory and industrial scale. The objective was to discuss the basis of a lit-

erature review, the main methods used in the preparation and characterization of DS, the drugs 

had increased solubility and the main physicochemical characteristics of the most widely used 

hydrophilic polymers, listing their advantages and disadvantages. 

 

KEYWORDS: solid dispersions, hydrophilic polymers, solubility, dissolution. 
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INTRODUÇÃO 

Dependendo de sua solubilidade em água, cada fármaco possui um perfil diferente e único 

de liberação e de ação no alvo. Os fármacos pouco solúveis requerem uma tecnologia para a sua 

liberação em um alvo específico
 

(SHAH, 2006). Apresentam, em geral, problemas de 

biodisponibilidade, sendo a dissolução o fator limitante para a absorção dos mesmos. Essa 

propriedade é tão importante que atualmente é utilizado como um dos critérios de classificação 

biofarmacêutica
 
(AMIDON et al, 1995), conforme exposto na figura 1. Os fatores que mais 

influenciam a biodisponibilidade de fármacos, em formulações para administração oral, são a 

solubilidade e a permeabilidade
 
(LIPKA & AMIDON, 1999). A solubilidade de fármacos é 

controlada pela área superficial que a partícula apresenta para dissolução
 
(NOYES & WHITNEY, 

1997). 

Paralelamente a permeabilidade nas membranas biológicas, a solubilidade/dissolução 

constitui-se um fator essencial para efetividade dos fármacos. Tal fato é considerado um desafio 

para a indústria farmacêutica já que mais de 40% das substâncias ativas hoje investigadas 

apresentam-se insolúveis ou pouco solúveis
 
(PRENTIS, LIS & WALKER, 1998). 

A taxa de absorção e biodisponibilidade de fármacos pouco solúveis é frequentemente 

controlada pela taxa de dissolução do fármaco no trato gastrointestinal. Portanto, muitas vezes 

nos regimes terapêuticos convencionais uma grande quantidade é administrada e uma grande 

fração é excretada sem exercer nenhuma atividade. Alternativas eficientes que tornem os 

fármacos mais disponíveis para determinado sítio de absorção com taxas de dissolução mais 

adequadas têm sido amplamente descritas na literatura com a finalidade de aumentar a 

solubilidade em sistemas aquosos, direcionar os fármacos a sítios específicos do organismo, 

liberá-los de maneira controlada e aumentar o efeito terapêutico
 
(SILER-MARINKOVIC et al, 

1997). 

O desenvolvimento de novas técnicas para melhorar a solubilidade, a taxa de dissolução e 

a biodisponibilidade é de grande importância no desenvolvimento de produtos farmacêuticos, em 

especial para aqueles administrados por via oral. Dentre estas, as dispersões sólidas, sistemas 

sólidos estruturados, no qual o fármaco está disperso em uma matriz biologicamente inócua com 

o objetivo de melhorar a sua biodisponibilidade oral tem sido muito utilizada para aumentar a 

solubilidade de fármacos hidrofóbicos. Elas são obtidas através de um processo tecnológico que 

consiste em dispersar um componente farmacologicamente ativo (fármaco) em um carreador ou 
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matriz no estado sólido, a fim de melhorar a solubilidade e a estabilidade, aumentar a taxa de 

dissolução, modular a ação terapêutica e a permeabilidade do fármaco através das membranas 

absortivas
 
(HABIB, 2001). A escolha do polímero ou substância para a preparação das dispersões 

sólidas (além da natureza da droga) irá determinar as dinâmicas de dissolução. Assim a 

associação do polímero hidrofílico com fármacos pouco solúveis em água determinará aumento 

de solubilidade e conseqüentemente dissolução
. 

O objetivo desta pesquisa foi verificar os 

principais fármacos com dificuldade de solubilização que tiveram suas características de 

solubilidade melhoradas através dos sistemas de dispersões sólidas, além dos processos de 

obtenção e caracterização das mesmas e a utilização dos polímeros hidrofílicos. 

 
 Figura 1. Sistema de classificação biofarmacêutica (adaptado de Barreto et al., 2002). 

 

 

 

DISPERSÕES SÓLIDAS 

 

O termo dispersão sólida refere-se a um grupo de produtos sólidos compostos por pelo 

menos dois componentes diferentes, geralmente uma matriz hidrofílica e uma droga hidrofóbica. 

A matriz pode ser cristalina ou amorfa. A droga pode ser dispersa molecularmente, em partículas 

amorfas ou em partículas cristalinas (DAVID, 2002). 

Em 1961, Sekiguchi e Obi propuseram pela primeira vez a formulação de uma mistura 

eutética para conseguir aumentar a velocidade de dissolução de um fármaco pouco solúvel. Nesse 

trabalho pioneiro, os autores prepararam a mistura contendo sulfatiazol como modelo de fármaco 

pouco solúvel, e uréia como carreador hidrossolúvel. Ao serem expostas a água, as misturas 
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eutéticas foram capazes de liberar o fármaco mais rapidamente, na forma de uma dispersão fina. 

Adicionalmente, as formas farmacêuticas obtidas, apresentaram maior biodisponibilidade que as 

formas convencionais
 
(SANTOS, 2008). 

Sistemas de dispersões sólidas têm sido extremamente utilizados como ferramenta para 

incrementar a solubilidade em fármacos pouco solúveis (DHIRENDA et al, 2009). Atualmente se 

prefere utilizar polímeros hidrossolúveis como carreadores, devido à baixa solubilidade e 

aplicabilidade geral para a maioria dos fármacos. Uma droga pouco solúvel combinado com um 

carreador hidrossolúvel resulta em um sistema de liberação rápida, enquanto uma droga 

hidrossolúvel quando combinado com um carreador levemente solúvel, resulta no atraso da 

liberação do fármaco
 
(CHEMTOB et al., 1987). 

O desenvolvimento de dispersões sólidas como um método praticamente viável para 

melhorar a biodisponibilidade de fármacos hidrofóbicos superou as limitações das abordagens 

anteriores, como a formação de sal, a solubilização por solventes e a redução de tamanho de 

partículas. Os estudos revelaram que a droga na dispersão sólida não precisa necessariamente 

existir no estado micronizado. Uma fração da droga poderia molecularmente se dispersar na 

matriz, formando assim uma dispersão sólida. Quando a mesma é exposta ao meio aquoso, o 

transportador se dissolve e ocorrem lançamentos de drogas como finas partículas coloidais. Além 

disso, uma porção da droga dissolve-se imediatamente para saturar o fluido do trato 

gastrointestinal e as drogas em excesso precipitam-se como finas partículas coloidais
 
(VAN-

DROOGE et al, 2006). 

 

 

MÉTODOS DE OBTENÇÃO DAS DISPERSÕES SÓLIDAS  

Geralmente as dispersões sólidas preparadas mais frequentemente são amorfas e podem 

ser classificadas como: suspensões sólidas, onde o fármaco encontra-se disperso na matriz na 

forma de agregados, e soluções sólidas, onde o fármaco encontra-se disperso de modo 

homogêneo em níveis moleculares
 
(SANTOS, 2008). Tradicionalmente, as dispersões sólidas são 

obtidas pelo método de fusão e pelo método de evaporação do solvente, mas outras tecnologias 

também têm sido utilizadas. 
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Método de fusão 

O método de fusão foi proposto pela primeira vez por Sekiguchi e Obi e consiste em 

fundir através de uma mistura física a droga com o carreador seguido de congelamento e 

pulverização para obter o produto
 
(CHIOU & RIEGELMAN, 1971). A mistura é fundida e 

rapidamente resfriada, de modo a obter a supersaturação do fármaco, cujas moléculas ficam 

aprisionadas entre as moléculas do carreador, devido ao rápido resfriamento que não permite a 

nucleação do soluto
 
(SERAJUDDIN, 1999). A obtenção de dispersões sólidas pelo método da 

fusão pode ser limitada pela sensibilidade térmica dos constituintes da formulação, podendo 

ocorrer dessa forma a degradação das drogas
 
(SETTIA & SQUILLANTE, 2003). 

 

Método de Evaporação 

No método de preparação por evaporação do solvente, o carreador e o fármaco são 

dissolvidos em um solvente geralmente orgânico ou gás em condições supercríticas, ambos 

estáveis, e o solvente é evaporado a uma temperatura fixa e a pressão reduzida. Com a remoção 

do solvente ocorre uma supersaturação do meio seguido de precipitação simultânea dos 

constituintes. O solvente, aderido à superfície da partícula co-precipitada, é removido por 

secagem com auxílio de vácuo. Este método é indicado para fármacos termolábeis, que poderiam 

se degradar na temperatura de fusão do carreador. A dificuldade deste método está em encontrar 

um solvente que dissolva tanto o fármaco como o carreador. Além disso, o uso de diferentes 

solventes pode induzir o aparecimento de diferentes polimorfos
 
(SANTOS, 2008). 

 

Atomização (Spray Drying) 

A mistura parcial do sistema e a rápida eliminação de água propiciam uma eficiência de 

complexação elevada. Além disso, esta técnica permite controlar o tamanho de partículas obtido 

em intervalos bastante estreitos, fundamental, por exemplo, para obtenção de pós de 

administração pulmonar
 
(VOZONE & MARQUES, 2003). O rápido resfriamento causado pelas 

baixas temperaturas no nitrogênio líquido e elevado grau de atomização resulta em 

nanopartículas amorfas. Hélio, propano, outros líquidos criogênicos como argônio e 

diidrofluoroeteres ou dióxido de silício podem ser empregados para atomização
 
(KHARBE et al, 
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2006). O baixo rendimento e o estresse térmico são algumas das limitações desta técnica
 

(FERNANDES & VEIGA, 2002). 

 

Liofilização 

Esta técnica foi proposta como uma técnica alternativa a evaporação do solvente. A 

liofilização foi pensada como uma técnica molecular
 
(CAO, GUO & PING, 2005), que consiste 

na eliminação de solvente dos sistemas em solução, através de um prévio congelamento e 

posterior secagem a pressões reduzidas para obter uma dispersão liofilizada molecular. Apresenta 

como desvantagens, o longo tempo de processamento e as características inadequadas de fluxo do 

material obtido
 
(VENTURA et al, 2005; RODRIGUEZ-PEREZ et al, 2006; MIRO et al, 2000).. 

 

Método de Co-precipitação 

Esta técnica parte de uma solução de fármaco em condições muito próximas a saturação e 

através de mudanças bruscas de temperatura ou adição de solventes orgânicos, se obtém a 

precipitação do material em forma de complexo de inclusão. Os cristais obtidos são coletados por 

centrifugação ou filtração. Este método é bastante utilizado em escala laboratorial. No entanto, o 

baixo rendimento conseguido em escalas maiores, o risco de formação de complexos de inclusão 

com solventes orgânicos e o longo tempo do processamento (um a três dias) torna-o pouco 

atrativo em escala industrial
 
(MIRO et al, 2000). 

 

Método de Emulsificação 

Neste método, o fármaco - disperso em um solvente orgânico - é disperso em uma fase 

aquosa contendo surfactante. Esta etapa é seguida de evaporação do solvente orgânico sobre 

pressão reduzida (rotaevaporacão), o qual resulta na precipitação de partículas do fármaco para 

formar uma suspensão de nanopartículas, a qual é estabilizada pela adição de surfactante 

(POUTON, 2000). A emulsificação não deve ser empregada para fármacos que apresentem baixa 

solubilidade em ambos os meios empregados (aquoso ou orgânico)
 
(KHARB et al, 2006). 

 

Fluidização supercrítica 
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Constitui um dos métodos mais inovadores de obtenção de complexos em estado sólido. 

O desenho de partículas empregando CO2 em estado supercrítico confere aos materiais obtidos 

por esta técnica, características únicas quanto à interaçã0 (PALAKODATY, 1999). No processo 

o dióxido de carbono supercrítico é misturado com solvente orgânico contendo o fármaco. O 

solvente expande no dióxido de carbono supercrítico, aumentando assim a concentração do soluto 

em solução, resultando em uma solução supersaturada e causando a precipitação do soluto. 

Micropartículas e nanopartículas são formadas após a precipitação do fármaco por transferência 

de massa devido à extração do solvente orgânico junto ao dióxido de carbono. A elevada 

transferência de massa é importante para minimizar a aglomeração das partículas e reduzir o 

tempo de secagem
 
(JUNCO et al, 2002). Apesar de ser um método atóxico (não utiliza solventes 

orgânicos), rápido, quimicamente estável (utiliza temperaturas moderadas), de baixo custo de 

manutenção e com promissores resultados descrito na literatura, ainda é uma técnica 

experimental e que apresenta um custo inicial bastante elevada (AL-MARZOUQ et al, 2007). 

 

Malaxagem 

Consiste em formar uma pasta a partir da adição da mínima quantidade de líquido (água 

ou misturas etanoaquosas) suficiente para umedecer a mistura em pó de fármaco e ciclodextrinas. 

Em escala laboratorial, é realizada em um almofariz com auxílio de um pistilo (LIMA, 2008). 

Industrialmente, a mistura de componentes é efetuada em uma malaxadora. A secagem do 

material pode ser feita em estufa ou diretamente na malaxadora acompanhada de pulverização 

para uniformizar o tamanho de partícula. Variações desta técnica utilizando extrusores de calor 

ou granuladores de leito fluidizado são reportadas (CLOUDHARY et al, 2009) 

Devido à simplicidade, ao elevado rendimento e à facilidade de transposição de escala, 

este método é um dos mais utilizados na indústria farmacêutica, ainda que sua eficiência de 

complexação seja inferior a conseguida com outras técnicas. 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS DISPERSÕES SÓLIDAS 

Os métodos empregados para caracterizar as substâncias no estado sólido, e seu 

comportamento em meio aquoso pode ser realizado “in vitro” ou “in vivo”. Geralmente 

empregam técnicas espectrais que se baseiam na interação da matéria condensada com a energia 
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radiante ou utilizam técnicas de observação do comportamento da substância quando submetidas 

ao calor ou a ação de solventes
 
(SANTOS, 2008). Os métodos mais importantes para caracterizar 

as dispersões sólidas são: espectroscopia de Infra Vermelho, difração de raios-x, métodos 

termoanalíticos e estudos de dissolução em fármacos. 

 

Espectroscopia de Infravermelho 

A espectroscopia de infravermelho tem sido muito utilizada para identificar a natureza e a 

extensão das interações químicas que ocorrem em dispersões sólidas
 
(VAN DER MOOTER et al, 

2001). A utilização desse método parte da premissa que a mistura de dois componentes em nível 

molecular deverá ocasionar mudanças nas oscilações do dipolo das moléculas. Essas mudanças se 

manifestam no espectro sob a forma de alterações na frequência e na largura das bandas dos 

grupos interagentes. Logo, se os grupos funcionais do fármaco e do polímero interagem, então o 

espectro de infravermelho dos grupos deverá apresentar as bandas deslocadas e achatadas quando 

comparadas com os espectros individuais dos componentes da mistura. 

A espectroscopia de infravermelho pode se tornar uma técnica especialmente poderosa 

quando associada a outros métodos espectroscópicos como a ressonância magnética
 

(VERHEYEN et al, 2002). 

 

Difração raios-x 

Entre as técnicas cristalográficas, a difração de raios-x é a mais empregada devido a sua 

simplicidade e rapidez
 
(VENTURA et al, 2006). Cada composto cristalino fornece um perfil de 

difração característico, constituído por picos, equivalentes às cristas em fase da radiação 

incidente. A partir do padrão do difratograma e da área total sob os picos de difração, torna-se 

possível identificar a forma cristalina e o grau de cristalinidade de uma amostra. Por outro lado, 

sólidos amorfos exibem um difratograma sem picos definidos
 
(MURA et al, 2005; SANTOS, 

2008).. 

Sendo assim, é possível com a difração de raios-X diferenciar entre soluções sólidas, em 

que a droga é amorfa, e dispersões sólidas, em que é pelo menos em parte presente na forma 

cristalina, não obstante se o carreador é amorfo ou cristalino (VERHEYEN et al., 2002). Com 

isso essa técnica tem se mostrado uma ferramenta indispensável na caracterização do grau de 
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cristalinidade de sólidos, e tem sido usado em praticamente todos os trabalhos que envolvem a 

caracterização das dispersões sólidas (KOUNTERELLIS & MARKOPOLOU, 1992; VEIGA, 

DIAZ & AHSAN, 1998; VAN DEN MOOTER et al., 2001). 

Métodos Termoanalíticos 

Os métodos térmicos de análise são constituídos por técnicas que medem variação das 

propriedades físico-químicas das substâncias em função da temperatura. Apesar de algumas 

limitações e da necessidade de utilizar outras técnicas complementares para uma informação mais 

precisa, este ensaio consegue, em muitos casos, proporcionar informações quantitativas quanto ao 

grau de complexação, além de informações valiosas da estabilidade do sistema e de sua 

cristalinidade
 
(VEIGA, DIAZ & AHSAN, 1998). As técnicas mais utilizadas na caracterização 

das dispersões sólidas são a termogravimetria, análise térmica diferencial e calorimetria 

diferencial exploratória. Entre estes, a calorimetria diferencial exploratória (DSC) é o método 

mais empregado, porque permite a detecção quantitativa de todos os processos em que a energia 

é exigida ou produzida. O método usual de medida é o aquecimento de amostras teste e referência 

de tal maneira que a temperatura das duas é mantida. A falta de um pico de fusão no DSC numa 

dispersão sólida indica que a droga está presente mais no estado amorfo do que na forma 

cristalina. Desde que o método seja quantitativo, o grau de cristalinidade também pode ser 

calculado para sistemas em que a droga é em parte amorfa e em parte cristalina
 
(KREUTER, 

1999; GRUPTA, CHAWLA & BANSAL, 2004). 

Os métodos de análise térmica têm sido muito empregados na caracterização de mistura de 

polímeros com fármacos, geralmente para determinar a temperatura e a entalpia de fusão e de 

recristalização, que são parâmetros que ajudam a elucidar as interações que ocorrem na 

formulação e permitem avaliar a cristalinidade do material
 
(MENON et al, 2002; VAN DROOGE 

et al., 2006). 

 

Estudos de Dissolução 

Os testes de dissolução “in vitro” permitem comparar formulações de diferentes lotes ou 

diferentes composições e constituem etapa fundamental no desenvolvimento e controle de 

qualidade das preparações farmacêuticas. Habitualmente os ensaios de dissolução “in vitro” são 
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influenciados pela solubilidade do fármaco no meio solvente, distribuição do tamanho de 

partículas, forma farmacêutica e excipientes utilizados
 
(SANTOS, 2008). 

Um experimento de dissolução bem desenvolvido mostrará se a solubilidade e taxa de 

dissolução da droga foi melhorada, e também se a solução supersaturada é estável ou tende 

precipitar rapidamente. Comparação de resultados do pó da droga pura e misturas físicas da droga 

com o carreador podem ajudar a indicar se o carreador melhorou a dissolução pela formação da 

dispersão sólida
 
(VERHEIEN et al., 2002). 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura é utilizada em várias áreas do conhecimento, sendo 

amplamente utilizado para estudar os aspectos estruturais dos materiais. O uso desta técnica vem 

se tornando mais freqüente por fornecer informações detalhadas, com aumentos de até 300.000 

vezes, do estado de cristalização de produtos obtidos por diferentes técnicas de complexação e 

dispersões sólidas
 
(DUARTE et al, 2003; RIBEIRO et al, 2008). 

O conhecimento detalhado da microestrutura dos materiais permite o entendimento e, em 

muitos casos, até a previsão das propriedades e do comportamento dos mesmos. A partir do 

MEV, avalia-se a contribuição com relação à diminuição da cristalinidade das partículas obtidas 

através dos diversos métodos para a formação de dispersões sólidas, à medida que permite a 

visualização e diferenciação das partículas de polímeros e dos cristais dos fármacos
 
(PRALHAD 

E RAJENDRAKUMA, 2004).   

Em geral, as partículas dos polímeros são globulares e amorfas, enquanto que os fármacos 

apresentam-se na forma de cristais menores, com formato irregular, mas com uma distribuição de 

tamanho de partícula mais homogênea. Nas misturas físicas é possível distinguir as partículas de 

fármaco das partículas de polímeros. Porém, quando uma dispersão é formada, o estado cristalino 

resultante é diferente do obtido pela simples mistura da molécula do fármaco e o polímero. Isto é 

demonstrado na figura 2, onde a micrografia por MEV demosntra o fármaco BNZ através de um 

mistura física de fármaco benznidazol (BNZ) com o polímero de polietileno glicol (PEG), onde 

há claramente cristais alongados, grandes e bem definida BNZ misturado cristais de PEG menor e 

de forma irregular (figura 2A). No caso da DS, o estado cristalino resultante é diferente daquele 

obtido por mistura simples do fármaco e da molécula de polímero. Isto é mostrado na Figura 2B, 

onde tem uma micrografia MEV de uma DS entre BNZ e PEG, onde a droga perde a sua 
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estrutura cristalina e bem definido e o BNZ e o PEG se confundem em uma forma não-crsitalina 

totalmente irregular (LIMA, 2008). 

 

 

 

Figura 2. Micrografias MEV da mistura física PEG-BNZ (A) e da dispersão sólida PEG-BNZ (B). 

             

 

 

POLÍMEROS HIDROFÍLICOS 

A melhoria no desenvolvimento de sistemas de liberação modificada depende da seleção 

de um agente apropriado capaz de controlar a liberação do fármaco, sustentar a ação terapêutica 

ao longo do tempo e/ ou de liberar o fármaco ao nível de um determinado tecido ou órgão alvo. 

Dentro das várias opções, os polímeros são agentes versáteis e promissores para exercer tal 

função (LOPES, LOBO & COSTA, 2005). 

Sendo assim, a utilização de sistemas matriciais constituídos por diversos tipos de 

polímeros é opção interessante, sendo uma das estratégias mais empregadas de desenvolvimento 

de uma formulação oral de liberação modificada devido às vantagens inerentes a estes sistemas: 

versatilidade, eficácia, baixo custo e produção que recorre a equipamentos e técnicas 

convencionais. Além disso, a utilização de sistemas matriciais permite a incorporação de 

quantidades relativamente elevadas de fármacos (LEUNER & DRESSMAN, 2000).  
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Dentre os polímeros hidrofílicos mais relatados na literatura para preparação das 

dispersões sólidas temos a polivinilpirrolidona (PVP), o polietilenoglicol (PEG) e a 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC). 

Polivinilpirrolidona (PVP) 

A polivinilpirrolidona comumente conhecida como PVP (figura 3), é um polímero 

altamente hidrofílico encontrado no mercado com especificações de peso molecular médio que 

pode variar de 2.5 a 3000 KDa, expresso como uma função do valor K (LEUNER & 

DRESSMAN, 2000). 

Esse polímero é extensivamente utilizado como excipiente farmacêutico, em combinação 

com uma ampla variedade de fármacos, sendo empregado em diversas formas farmacêuticas com 

finalidades diferentes. Essa versatilidade associada a uma baixa toxicidade fundamenta o uso da 

PVP na obtenção de dispersões sólidas. A PVP apresenta temperatura de transição vítrea 

relativamente alta, acima de 110ºC, que limita o seu uso na obtenção de dispersões sólidas pelo 

método de fusão. Entretanto, devido a sua solubilidade em uma ampla variedade de solventes, 

esse polímero é amplamente empregado e estudado na obtenção de dispersões sólidas pelo 

método de evaporação do solvente. Alguns estudos têm mostrado que a PVP inibe a cristalização 

em dispersões sólidas. Acredita-se que o polímero ao interagir com as moléculas do fármaco, 

principalmente por ligações de hidrogênio, inibe a nucleação e consequentemente a cristalização 

(TAYLOR & ZOGRAFI, 1997; PATEL et al, 2008; DUARTE et al, 2003). 

 

 

Figura 3. Estrutura química do monômero de PVP 
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Polietilenoglicol (PEG) 

O PEG (figura 4) apresenta diversos pesos moleculares e diferentes temperaturas de fusão, 

sendo isto um dos motivos por serem bastante utilizados em muitas aplicações industriais que 

envolvem aquecimento. Seu peso molecular varia de 200 a 300.000
 
(PATEL et al, 2008). 

Comumente, na preparação de dispersões sólidas e de soluções, são utilizados PEGs com pesos 

moleculares entre1500 e 20.000. Com o aumento do peso molecular do PEG, há a elevação da 

sua viscosidade e de seu ponto de fusão. Nas estruturas de peso molecular de até 600, os PEGs 

são fluidos; na escala entre 800-1500 apresenta maior consistência; entre 2000 a 6000 apresentam 

aspectos cerosos e aqueles com pesos moleculares acima de 20000, são em forma de cristais 

frágeis à temperatura ambiente (PERISSUTTI et al, 2002).  

 

Figura 4. Estrutura química do monômero de PEG 

 

Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) 

A HPMC (figura 5) é um polímero hidrofílico linear e os trabalhos realizados demonstram 

que os seus efeitos se manifestam principalmente pela sua capacidade de, após hidratação, 

intumescer e formar uma camada gelatinosa à superfície do comprimido. Esta funciona como 

barreira à rápida liberação do fármaco, controlando quer a penetração de água, quer a velocidade 

de liberação da substância ativa
 
(COLOMBO et al, 2000). 

A ampla utilização de matrizes de HPMC deve-se à existência de grande variedade deste 

polímero, que se classifica de acordo com a sua viscosidade e a proporção entre os grupos 

substituintes (grupos metoxila e hidroxipropila). O grau de hidratação deste polímero 

hidrossolúvel depende das características físico-químicas, como a massa molecular, o grau de 

substituição e a viscosidade. Uma das características mais importantes deste polímero hidrofílico, 

no que se refere à sua aplicação em sistemas de liberação modificada, é a capacidade de 

intumescimento/relaxamento, a qual exerce efeito pronunciado na cinética de liberação do 

fármaco incorporado. A sua popularidade deve-se, também, a outras características, como a 
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natureza não-tóxica e não-iônica do polímero (não apresentando problemas de compatibilidade), 

a capacidade de incorporar elevadas quantidades de substâncias ativas, a simplicidade, a rapidez e 

a economia da tecnologia associada à sua preparação e à possibilidade de fabricação de 

comprimidos matriciais por compressão direta, apresentando boas características de compressão 

sem necessidade de etapa prévia de granulação
 
(RODRIGUEZ et al, 2000). 

 

 

 

 

Figura 5. Estrutura química do monômero de HPMC 

 

 

APLICAÇÕES DAS DISPERSÕES SÓLIDAS NO CAMPO FARMACÊUTICO 

A busca por sistemas que realizem tarefas complexas em regiões restritas do organismo 

humano e que podem ser controlados e manipulados tem impulsionado a pesquisa em vários 

campos da área farmacêutica. A alternativa encontrada para melhorar a taxa de solubilidade e o 

percentual de dissolução de fármacos pouco solúveis tem sido a associação destes fármacos a 

sistemas de liberação adequados. 

O Fluconazol (FLC), um fármaco sintético derivado do triazol, usado no tratamento de 

infecções fúngicas cutâneas e sistêmicas, e também utilizado na prevenção e tratamento de 

infecções micóticas é considerado um fármaco de baixa solubilidade e alta permeabilidade. A 

técnica utilizada para o melhoramento da solubilidade foi a de dispersão sólida obtida por 

dispersões do fármaco na presença de PVP. Comparando o perfil de dissolução do FLC puro e 
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deste na dispersão sólida, é evidente o aumento da taxa de dissolução do fármaco nas dispersões 

sólidas (cerca de 38% a mais ao final de 90 min). Assim é possível atribuir esta melhora nas 

propriedades de dissolução do FLC ao uso da tecnologia farmacêutica empregada
 
(SOUTO et al, 

2008). 

De acordo com Verheyen et al., 2002, a utilização de formulações de dispersões sólidas de 

hidroclorotiazida em PVP, pelo método de evaporação do solvente, contribuiu para o aumento da 

solubilidade do fármaco em água, justificado pela formação de estrutura sólida amorfa, que 

mantém o sistema estável através de ligações de hidrogênio e de um efeito plastificante, de forma 

semelhante ao efeito exercido pelo PEG 6000 sobre benzodiazepínicos
 
(SANTOS, 2008). 

Estudos com o Efavirenz tiveram resultados significativos quando associados ao PVP K-

30 possibilitando a preparação de sistemas de DS ternárias na forma sólida, o que viabilizaria a 

preparação de dispersões de consistência mais adequadas para a produção de formas 

farmacêuticas sólidas, assim como a utilização de métodos mais simples e de maior rendimento 

para a preparação das DS, como o método de malaxagem, que poderia ser mais facilmente 

transponível para uma escala industrial
 
(ALVES, 2009). 

As dispersões sólidas de Praziquantel (PZQ) foram obtidas por precipitação na presença 

de PVP. Houve um aumento na solubilidade e no perfil de dissolução do fármaco, mostrando que 

a presença do carreador aumenta significativamente a quantidade de PZQ dissolvido e que as 

dispersões sólidas apresentam um perfil de dissolução melhor que as misturas físicas. A maior 

taxa de dissolução do PZQ nas dispersões sólidas deve-se provavelmente à maior interação do 

fármaco com o carreador resultando na mudança do estado cristalino para amorfo
 
(LIMA, 

CHAUD e GREMIAO, 2008). 

A utilização da tecnologia de obtenção de dispersões sólidas, para proporcionar o aumento da 

solubilidade da β-lapachona, é um fato inédito no ramo científico. Os resultados obtidos indicam 

que o uso do PVP K-30 e PEG 4000, polímeros hidrofílicos, como carreadores, através da técnica 

de dispersões sólidas, melhora a solubilidade em água da β-lapachona e teor dissolvido, podendo 

melhorar sua biodisponibilidade por reduzir o tamanho das partículas, aumentar a área de 

superfície de contato, melhorar a molhabilidade e originar um composto com forma amorfa
 

(ALVES, 2008). Sinha et al (2010) indicaram que a DS preparada pelo método de evaporação de 

solventes, é uma abordagem promissora para a melhoria na biodisponibilidade do ritonavir e 

pode ser utilizado para o desenvolvimento da forma farmacêutica sólida para uso oral comercial. 
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Rao et al (2010), utilizou DS com dois carreadores diferentes, em três diferentes razões fármaco-

carreador, onde foram preparados por um método de coevaporação, avaliados para diferentes 

parâmetros, e ainda avaliados in vivo em ratos albinos, utilizando marcadores farmacodinâmicos 

tais como colesterol total (CH), triglicérides (TG), lipoproteínas de baixa densidade (LDL), e 

lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL). Os estudos in vivo em ratos mostraram um 

maior percentagem de inibição dos níveis de colesterol e triglicerídeos em ratos que os obtidos 

com droga livre. Isto é atribuído à biodisponibilidade melhorada devido ao aumento em 

velocidade e extensão da liberação da droga quando foi administrado como uma DS utilizando 

como carreador a croscarmelose de sódio. 

Bley et al (2010), prepararam DS através do método de fusão a partir dos fármacos insolúveis em 

água, carbamazepina e nifedipina, e os polímeros polietilenoglicol 1500 (PEG 1500), 

polivinilpirrolidona (PVP 30, PVP 12), polivinilpirrolidona co-acetato de vinilo-(PVPVA) e 

Eudragit EPO (Eudragit), em proporção de 1:1, a fim de combinar as vantagens dos polímeros 

carreadores diferentes (inibição de recristalização, facilidade de processo e estabilidade). A DS 

mais estável, com taxa de dissolução relativa e droga amorfa estável foi a fármaco / PEG 

1500/PVPVA para ambas os fármacos, seguido pelo 1500/PVP PEG 30, o PEG 1500/PVP 12 e 

PEG 1500/Eudragit. 

 Segundo Lima (2008) e Lima et al (2011), o aumento da taxa de solubilidade e dissolução do 

BNZ puderam ser alcançados pela formação de DS com PVP K30 e PEG 6000 obtido por vários 

métodos, como malaxagem e rotaevaporação. Com base nos resultados pôde ser visto que as 

dispersões sólidas foram muito eficazes em melhorar estas características, as quais são pontos 

limitantes desta droga e comprometem a sua biodisponibilidade. Neste trabalho foram realizados 

estudos de modelagem molecular entre estes polímeros PVP e PEG e o BNZ, onde foram 

concebidas estruturas químicas tridimensionais dos polímeros e do fármaco para o estudo teórico 

adicional de interação droga-polímero em PVP-BNZ e PEG-BNZ, na figura 6. O objetivo da 

modelagem foi determinar qual dos dois sistemas teria maior interação entre o BNZ e o polímero, 

através de um estudo teórico, sendo verificado o PVP, resultado que foi confirmado com outras 

caracterizações das DS pelas mais diversas técnicas analíticas. 
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Figura 6. Geometria otimizada obtida pelos complexos PVP-BNZ (a) e PEG-BNZ (b) após cálculos. 

       

 

Ghosh et al (2011) desenvolveram uma DS amorfa fisica e quimicamente estável de um 

composto pouco solúvel em água, o NVS981, que é termicamente muito sensível e degrada em 

uma temperatura de fusão a 165º C. Polímeros à base de hidroxipropil metil Celulose (HPMC): 

HPMC 3cps, HPMC ftalato (HPMCP) e succinato acetil HPMC (HPMCAS) foram selecionados 

como carreadores para preparar dispersões sólidas utilizando extrusão a quente por causa de sua 

temperatura de transição vítrea relativamente baixa. Em conclusão, um dos 3 polímeros 

estudados, HPMCAS, foi considerado o mais promissor por ser facilmente processável e 

promover dispersões sólidas estáveis com dissolução incrementada. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A baixa solubilidade de fármacos continua sendo a grande dificuldade do 

desenvolvimento de medicamentos com moléculas de vasto potenciais terapêuticos. A maioria 

das novas entidades químicas promissoras são fármacos pouco hidrossolúveis, que podem 

apresentar reduzido efeito terapêutico devido à sua baixa biodisponibilidade. Dispersões sólidas 

são um dos mais atrativos processos para melhorar a solubilidade de fármacos pouco solúveis, 

sua estabilidade e performance pelo incremento de solubilidade através da interação fármaco-

polímero, perda da estrutura cristalina, aumento da molhabilidade e porosidade da partícula. 
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Influência dos aspectos físico-químicos de fármacos no desenvolvimento de 

medicamentos: estudo de caso benznidazol 

 

 

Resumo 

 

Este trabalho teve como objetivo a caracterização físico-química do benznidazol (BNZ) em 

diferentes lotes da matéria-prima, utilizando diversas técnicas analíticas e associando cada 

resultado a características importantes para fármacos de classe biofarmacêutica II, como 

solubilidade e dissolução. Os dados obtidos nos espectrogramas de infravermelho e nos 

cromatogramas do CLAE confirmaram e identificaram o BNZ nos 3 lotes analisados. Na análise 

térmica, o BNZ apresentou pico endotérmico em aproximadamente 190 ºC referente a fusão, por 

DSC e DTA, em todos os lotes, demonstrando não haver diferenças relevantes do ponto de vista 

térmico entre as amostras. O perfil difractométrico revelou diferenças entre os principais picos 

cristalinos, evidenciando diferente comportamento cristalino do BNZ entre os lotes, colaborando 

com as micrografias obtidas e apontando o lote L3 como o menos crsitalino, resultado este 

confirmado no ensaio de solubilidade, que teve para este lote, o mais solúvel entre os 3, nas 

diversas condições do estudo. No ensaio de dissolução, L3 também apresentou o maior 

percentual de BNZ dissolvido em 60 min. Todos os resultados permitiram a determinação 

detalhada das características do fármaco em vários lotes, e foram associados e discutidos em 

função da solubilidade e dissolução, aspectos imprescindíveis para fármacos de classe II, além de 

tamanho de partícula e área superficial. 

 

Palavras-chave: caracterização, benznidazol, pré-formulação, solubilidade, dissolução. 
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INTRODUÇÃO  

 

O conhecimento das propriedades físico-químicas dos fármacos é um fator indispensável 

durante o desenvolvimento de formas farmacêuticas. Portanto, a caracterização do princípio 

ativo, deve ser o primeiro passo no planejamento. Essa primeira fase é conhecida como pré-

formulação. Ao se tratar de fármacos de baixa solubilidade, essa etapa torna-se ainda de maior 

relevância (SOARES-SOBRINHO et al., 2010). 

O fármaco pode sofrer alterações da forma cristalina durante processos como, por exemplo, 

secagem do granulado, moagem ou compactação. A mudança da forma cristalina pode acarretar 

alterações na temperatura de fusão, densidade, solubilidade, estabilidade física ou química, 

dissolução e biodisponibilidade de um fármaco e de sua formulação (CLAS, DALTON, 

HANCOCK, 1999; YOSHIHASHI et al., 2000). A averiguação de tamanho das partículas e sua 

distribuição do fármaco é pré-requisito fundamental para muitas operações de produção e 

processamento que envolvem materiais na forma de pó (LOWEL, SHIELDS, 1991). 

Fatores como o conhecimento das diferentes formas polimórficas, impurezas, tamanhos e 

morfologia dos cristais, devem possibilitar o controle adequado do material em questão, 

proporcionado através de diferentes técnicas como: análise térmica, determinações do tamanho 

da partícula, espectrométricas (UV e IV-TF), difração de raios-X, avaliação do perfil de 

dissolução, entre outros (NERY et al, 2008). Neste estudo objetivou-se caracterizar diferentes 

matérias-primas de BNZ quanto à sua descrição microscópica óptica e eletrônica, solubilidade, 

dissolução, faixa de fusão, comportamento reológico, massa e área superficial específicas, 

características termoanalíticas e espectroscópicas, bem como à difração da luz monocromática de 

raios X e distribuição granulométrica. Isto permitirá avaliar o impacto de diferentes matérias-

primas de BNZ utilizadas na fabricação de comprimidos, a fim de melhorar a liberação do 

fármaco in vitro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Material  
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O BNZ, N-benzil-2-(2-nitroimidazol-1-il)acetamida, foi cedido pelo Laboratório 

Farmacêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE) de lotes: L1 (15986), L2 (15772) e L3 

(B50204002). Todos os solventes e reagentes utilizados foram de grau analítico. As soluções 

foram preparadas utilizando água destilada e ultrapura (MILLI Q) e membranas filtrantes de 

porosidade de 0,22 μm Millipore e de 0.45 μm celulose (J’Prolab, PR ). 

 

Métodos 

Inicialmente, foram realizados ensaios de identificação para o fármaco através das técnicas 

de espectroscopia Infravermelho e CLAE. 

 

Espectroscopia de Infravermelho (IV) 

O espectro de infravermelho foi obtido utilizando o equipamento PerkinElmer® (Spectrum 

400) com dispositivo de reflectância total atenuada (ATR) com cristal de selênio. As amostras a 

serem analisadas foram transferidas diretamente para o compartimento do dispositivo de ATR, 

sendo o resultado obtido da média de 4 varreduras. As micrografias foram obtidas de 650 a 4000 

cm
-1

 na resolução de 4 cm
-1

.   

 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

As análises por CLAE foram realizadas utilizando o equipamento Shimadzu ® com sistema 

controlador (Shimadzu SCL - 10VP), bombas A e B (Shimadzu LC - 10AD VP), detector UV-

VIS (SPD-M10A VP), auto-injetor (Shimadzu SIL - 10AD VP), forno (Shimadzu CTO - 10AS) e 

os cromatogramas foram determinados através do programa Class - VP 6.14. Foram utilizadas as 

seguintes condições analíticas: coluna fase reversa Shimadzu ®, C18, 5 μm, 25 cm × 0.46 cm, 

fluxo de 1,0 mL min-1, volume de injeção: 20 µL, comprimento de onda de 321 nm, temperatura 

de 30 ºC e fase móvel: acetonitrila/água (50/50) (v/v). A concentração media teórica da leitura foi 

de 100 μg/mL. 

 

Estudos de Solubilidade 

Os estudos foram conduzidos utilizando excesso de fármaco dos 3 lotes de BNZ em 10 mL 

dos diferentes meios líquidos: fluido gástrico simulado (pH 1,2), água purificada (pH 5,2) e fluido 

entérico simulado (pH 6,8) em tubo de ensaio. As amostras foram agitadas em banho-maria 
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termostático protegido da luz por 72h (tempo em que o equilíbrio foi atingido) a 25 ± 2oC e a 37 oC  

± 2oC e posteriormente filtradas através de filtro de membrana de celulose 0,45 μm para remover 

sólidos insolúveis. A quantificação do BNZ foi realizada pelo método espectrofotométrico 

UV/vis, em triplicata, de acordo com a metodologia desenvolvida e validada por Soares-Sobrinho 

et al. (2006), em um espectrofotômetro UV / vis da marca Micronal ® modelo B582 no 

comprimento de onda de 324 nm. A curva de calibração do padrão BNZ utilizada na 

quantificação de cada lote do fármaco, foram construídas através da análise espectrofotométrica 

com seis diferentes concentrações: 10, 16, 20, 28, 40 e 48 ug/mL. 

 

Dissolução in vitro 

O estudo de dissolução foi realizado segundo metodologia desenvolvida e validada por 

Lima et al. 2009. Foram utilizadas cápsulas com 100 mg de BNZ e as amostras foram analisadas 

em triplicata, em uma velocidade de rotação de 75 RP, meio HCL 1.2, e intervalos de coleta de 

05, 10,20,30, 40, 50 e 60 minutos. 

 

Análise Térmica 

Termogravimetria (TG) e Análise Térmica Diferencial (DTA) 

A caracterização termoanalítica através da curva TG foi realizada em duplicata por meio de 

termobalança, modelo TGA Q60, em atmosfera de nitrogênio em fluxo de 50 mL.min
-1

, sendo a 

massa da amostra de cerca de 5 mg (± 0,4) de BNZ de cada lote, acondicionadas em cadinho de 

alumina na faixa de temperatura de 30 a 600˚C na razão de aquecimento de 10 ºC.min
-1

. Antes 

dos ensaios, verificou-se a calibração do instrumento empregando-se uma amostra de alumínio e 

zinco. A análise por DTA foi realizada nas mesma condições, já que o equipamento trata-se de 

um DTG (DTA acoplado com TG). 

Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) 

Foi realizado os estudo de DSC utilizando calorímetro da marca Shimadzu
®
, modelo DSC-

60, em atmosfera de nitrogênio em fluxo de 50 mL.min
-1

, utilizando cerca de 2,0 mg das 

amostras, acondicionadas em cápsulas de alumínio fechadas, na razão de aquecimento de 2 e 

10°C.min
-1

 até a temperatura de 300
o
C. Para calcular a pureza do BNZ por DSC foi utilizada a 

razão de aquecimento de 2º C.min
-1

 , onde foi calculada a pureza dos picos de fusão através da 

equação de Van’t Hoff (Farmacopeia Brasileira, 2010). 
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Difração de Raios-X 

As amostras foram analisadas por difração de Raios-X, utilizando difratômetro SIEMENS 

(X-Ray Diffractometer, D-5000), equipado com ânodo de cobre; PerkinElmer® (Spectrum 400) 

com dispositivo de reflectância total atenuada (ATR) com cristal de selênio. 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Morfologia das superfícies das amostras foi examinada utilizando um microscópio Jeol
®

 

JSM-5900, após serem fixadas em fita de dupla face de carbono e metalizadas com ouro por 15 

min (Metalizador Baltec
®
 SCD 050). As eletromicrografias foram obtidas em uma câmara com 

tensão de excitação de 15 KV. 

 

Análise de distribuição de tamanho de partícula por espalhamento de luz (granulometria a 

laser)  

As amostras foram dispersas em uma solução de tensoativo Triton 100 X a 0,02% e em 

seguida submetidas a ultrassom por 3 minutos. Para análise da distribuição granulométrica foi 

utilizado um analisador de distribuição de partícula Microtac, modelo S3500, com tempo de 

medida de 10 segundos, fluxo de 70%, distribuição por volume e utilizando o método Fraunhofer. 

 

Análise de área superficial BET e tamanho de poros  

Para a realização deste ensaio, foi utilizado um Analisador de Área Superficial e Tamanho 

de Poros –ASAP 2420 Micromeritcs, munido de software próprio para determinar a área 

superficial (SBET) e porosidade (tamanho de poro e volume total de poros) pelo método Barret-

Joyner-Halenda (BJH). 

Uma amostra de aproximadamente 200 mg do fármaco foi transferida para o  Tubo de 

amostra (Sample Tube),  e foram degasificadas por 72h a 120°C para remover qualquer material 

adsorvido no interior dos poros e na superfície do material.   

A adsorção física progressiva de nitrogênio a 77K sobre o material, e subseqüente 

dessorção deu origem as isotermas adsorção/dessorção, aplicando-se os modelos apropriados para 
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o ajuste dos pontos experimentais. A aplicação do modelo de BET sobre a porção apropriada da 

curva forneceu o valor da área superficial (de BET e de Langmuir) 

 

Avaliação das características reológicas 

Ângulo de repouso 

Foram colocados 30 g em funil padronizado, deixando-se escoar o pó e após formação do 

cone do pó, foi medida a altura (h) do cone e o raio da circunferência (R) do pó formado sobre a 

superfície da placa posta sobre papel milimetrado. O ângulo de repouso (θ) foi calculado através 

da equação 1, dividindo-se a altura (h) pelo raio (R) do cone formado pelo pó ao escoar pelo 

funil. 

Equação 1:                Tan θ  =  h 

                                                 R 

Sendo, ângulo de repouso superior a 40º = fluxo ruim e inferior a 40º = fluxo livre. 

Determinação da Densidade Bruta e Densidade Compactada 

Estes ensaios seguiram metodologia proposta por Guo et al. (1985) & Cardoso (2002). 

Amostras de 30,0 g (MA) representando diferentes lotes foram colocadas em provetas 

previamente pesadas. A densidade de compactação foi determinada em compactador automático 

(Tap Density, Varian
®
) provido de uma proveta normatizada, em triplicata. O pó foi submetido a 

1250 quedas, segundo norma DIN 53194. As densidades bruta (db) e de compactação (dc) foram 

calculadas pelas equações 2 e 3, onde VB e VC são os volumes bruto e compactado, 

respectivamente. 

 

Equação 2:       db = MA 

                                   VB 

 

 Equação 3:        dC= MA 

                                         VC 

Fator de Hausner 

O fator de Hausner (FH) foi determinado através do quociente entre as densidades de 

compactação e bruta, conforme equação 4. 
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Equação 4:       FH = dC 

                                    dB 

 

Sendo o fator de Hausner inferior a 1,25, são materiais facilmente compressíveis, o inverso 

se apresentarem valor superior. 

 

Índice de Compressibilidade 

O índice de compressibilidade (IC) foi determinado segundo equação 5: 

 

Equação 5:      IC = dC - dB 

                                        dC 

 

Em regra, os materiais cujo IC for inferior a 15%, apresentam boas características de 

compressão, sendo o contrário para os produtos em que aquele valor é superior a 25% (Guo et al., 

1985; Cardoso, 2002). 

 

Compactabilidade 

A compactabilidade (C) foi calculada através da diferença entre os volumes após 10 (V10) 

e 500 quedas (V500) (equação 6) em volume de compactação, conforme a equação abaixo, 

utilizando-se aproximadamente 30,0 g; os resultados foram extrapolados para massa de 100,0g, 

obtendo-se os volumes (mL) após 10 e 500 quedas. 

Equação 6:      C = V10 – V500 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Espectroscopia de Infravermelho 

O espectrograma no IV do BNZ (Figura 1) foi analisado relacionando seus picos 

característicos, principalmente com relação às bandas típicas das amidas (vibração de estiramento 

N-H), estiramento de carbonila (banda amida I) e deformação N-H (banda amida II), além das 

vibrações devido ao grupo benzílico e imidazólico. A banda devido às vibrações de estiramento 

N-H, encontra-se em 3330 cm-1. A banda de estiramento da carbonila encontra-se em 1685 cm-1 

e a deformação de N-H (amida II) em 1565 cm-1, característica da amida secundária. Além 
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dessas, a banda em 1318 cm-1 é atribuída ao estiramento C-N. O conjunto de bandas em 3180, 

3160, 3120, 3090 e 3000 cm-1 surgem das vibrações de estiramento simétrico e assimétrico de 

metileno do grupo benzila e o estiramento do C-H aromático. 

 

 

Figura 1. Espectros de IV dos lotes L1, L2 e L3 

 

Nota-se que, de uma maneira geral, as bandas características dos espectros do BNZ nos 

lotes L1, L2 e L3, apresentam-se de maneira semelhante em todos os espectros de IV, porém, no 

lote L2, a banda de estiramento da carbonila em 1685 cm-1, apresenta-se mais intensa que os 

demais lotes, porém, de forma bastante discreta, não podendo ser considerado um aspecto 

relevante e que dê informações conclusivas sobre a qualidade da matéria-prima nem presença de 

poliformos. Diferentemente de outros fármacos, a exemplo do ritonavir, que, segundo Alencar et 

al, 2006, distinguiu, através da espectroscopia IV, diferentes formas polimórficas deste fármaco.  

Dessa forma, a espectroscopia por IV serviu como importante teste de identificação destes 3 

lotes, comprovando-se que realmente trata-se da mesma substância, além de excluir a presença de 

polimorfirmo, já que todas as bandas dos respectivos grupamentos químicos aqui citados, 

apresentaram-se dispostos nos mesmos comprimentos de onda do espectro Infravermelho. 

 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 
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Os resultados dos cromatogramas por CLAE (Figura 2) mostram que para os 3 lotes 

analisados, foi evidenciado um pico cromatográfico característico do BNZ em um tempo de 

retenção em torno de 4.1 minutos, com pequenas diferenças entre os tempos de retenção, como 

verificado na Tabela 2. 

 

 

Figura 2. Cromatogramas dos lotes de BNZ 

 

 

A pureza dos 3 lotes encontrados foi de 99,9 %, demonstrando assim, que cada um dos 3 

lotes tem qualidade assegurada, estando apta para o desenvolvimento de formas farmacêuticas 

para este fármaco.  

 

Solubilidade 

A análise de regressão linear da média das curvas de calibração, utilizada na quantificação 

do BNZ no espectrofotômetro através do método dos mínimos quadrados, apresentou coeficiente 

de correlação de 0,9993 indicando linearidade dentro dos limites das concentrações estudadas. 

Os valores das solubilidades (em µg/mL) frente a diversas variáveis estão representados na 

figura 3. 
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Figura 3. Representação gráfica dos valores de solubilidade dos lotes analisados. 

 

 

Analisando a figura 3, confirma-se que o BNZ é um fármaco de baixa solubilidade, já que o 

maior valor de solubilidade encontrado no estudo foi de 161 µg/mL. Nos resultados obtidos, 

comparando-se os valores de solubilidade encontrados, nota-se que o lote L3 apresentou maior 

solubilidade em todos os parâmetros avaliados, sendo estes a temperatura e diferentes meios de 

acordo com o pH.   

Contudo, observando-se a temperatura de 37º C, este lote L3, apresentou valores de 

solubilidade bem mais elevados do que quando submetidos à temperatura de 25º C, em todos os 

meios analisados. Já analisando o parâmetro meio de solubilidade, observa-se que, para ambas as 

temperaturas, o meio de pH 5,2 (água purificada), apresentou o menos valor de solubilidade 

quando comparado com os outros dois meios (pH 1,2 e 6,8).  Na mesma avaliação, o lote L1 

apresentou menor solubilidade quando comparado aos outros dois lotes, frente aos mesmos 

parâmetros avaliados. Na temperatura de 37º C, este lote L1 também apresentou valores de 
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solubilidade mais elevados quando comparados com a temperatura de 25º C, enquanto que na 

comparação entre os meios não foi observada grande diferença entre os diferentes pHs nas 

mesmas temperaturas. O lote L2 foi o que apresentou valores intermediários de solubilidade entre 

os outros dois, e quando analisado o parâmetro temperatura, foi o lote que menos sofreu 

influência segundo este parâmetro, já que tanto em 25º C quanto a 37º C, foram observados 

valores de solubilidade semelhantes, não sendo a temperatura um fator de influência para este 

lote. 

 

 

Dissolução in vitro 

A figura 4 demonstra os perfis de dissolução dos 03 lotes analisados, segundo metodologia 

desenvolvida e validada por Lima et al (2009). Segundo a análise dos perfis, o lote  L3 

apresentou, ao final dos 60 minutos, o maior percentual de fármaco liberado, tendo 28,2% de 

liberação do ativo. O lote L1 ao final de todo o tempo de dissolução, apresentou o menor 

percentual de liberação do BNZ (21,2%),  

 

Figura 4. Perfis de dissolução dos 03 lotes de BNZ, a 37º C, 75 RPM e HCl 1,2M como meio. 
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Termogravimetria (TG) 

 

Com base nas curvas DTG dos 3 lotes (figura 5), as curvas apresentaram-se praticamente 

idênticas, com um evento majoritário nas faixas de 240,00 - 296,17; 233,63 - 297,89 e 237,1 - 

297,64 º  C, para os lotes L1, L2 e L3, com perda de massa 63,79; 61,41 e 63,34% 

respectivamente (Figura 6). Foi calculado ainda o teor de umidade das amostras através do TG, 

na faixa de temperatura entre 25º C e 110º C, onde os resultados foram: 1,682% para L1, 1,603% 

para L2 e 1,862% para L3. Através da análise por TG e DTG, não foi evidenciada diferenças 

relevantes nas características termogravimétricas do fármaco entre os lotes, pequenas diferenças 

na faixa de temperatura na etapa principal é devido as diferenças de distribuição de tamanho de 

partículas dos lotes testados. 

 

 

Figura 5. Curvas de TG dos lotes L1, L2 e L3. 
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Análise Térmica Diferencial (DTA) 

Na curva DTA, o pico de fusão do BNZ nos lotes L1, L2 e L3 foram 192,07; 192,03 e 

192.43º C, estando os 3 lotes com pico de fusão dentro da faixa de fusão do fármaco (Soares-

Sobrinho et al, 2010) praticamente apresentando o mesmo pico de fusão, representados por 

curvas DTA praticamente idênticas (Figura 6). Portanto, na análise por DTA, os 3 diferentes lotes 

também apresentaram comportamento térmico bastante semelhante neste estudo lote a lote do 

BNZ. O pico exotérmico observado também colabora com os resultados obtidos na curva TG, 

apresentando proximidades nas faixas de temperatura obtidas para os 3 lotes (Figura 5). 

 

Figura 6. Curvas de DTA dos 3 lotes de BNZ. 

 

 

 

Calorimetria DiferencialExploratória (DSC) 

 

Com o objetivo de aprofundar a investigação térmica dos 3 lotes em questão, utilizou-se 

técnica mais sensível (DSC), com diferentes razões de aquecimento (2 e 10  ºC.min
-1 

). Observou-

se que mesmo utilizando técnica e condições experimentais diferentes não foi possível diferenciar 

do ponto de vista térmico (Faixa de fusão) as amostras utilizadas (Figura 7 e Tabela 1), 

colaborando dessa forma com os resultados de DTA, TG ⁄DTG. Com relação à pureza dos picos 

das amostras, os resultados apontaram uma pureza de 99,6% para L1, 99,27% para L2 e 99,27% 
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para L3. Estes resultados confirmaram a pureza satisfatória do BNZ para os 3 lotes em estudo, já 

demonstrada através da análise por CLAE 

 

 

 

 

Figura 7. Curvas de DSC dos 3 lotes de BNZ, em duas diferentes razões de aquecimento (2 e 10  ºC.min
-1

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Resultados da análise térmica por DSC dos 3 lotes (pico de fusão, temperatura inicial e final de fusão). 

 

 

 

Difração de Raios-X 

Lotes Razão de aquecimento 

(
o
C/min) 

Pico (
o
C) Tinicial (

o
C) Tfinal (

o
C) 

L1 2 190,01 187,09 192,14 

10 192,01 186,96 198,83 

L2 2 190,05 184,81 192,62 

10 190,14 187,62 199,07 

L3 2 190,43 187,79 192, 89 

10 191,96 188,38 199,43 
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De acordo com a Figura 8, observa-se que o BNZ apresenta vários picos cristalinos 

característicos, confirmando a forma cristalina do fármaco, com cristais bem definidos, resultados 

também confirmados através das imagens de MEV (figura 9). Os picos cristalinos mais 

característicos e intensos do BNZ aparecem em torno de 11º, 17º e 22º. 

Comparando os lotes L1, L2 e L3, observa-se que no lote L3, todos estes picos cristalinos 

característicos aparecem em menor intensidade quando comparados com os lotes L1 e L2. Isto 

pode ser indicativo de perda parcial da cristalinidade do BNZ neste lote, resultados que foram 

demonstrados na microscopia eletrônica de varredura. O lote que apresentou os picos cristalinos 

de maior intensidade e mais evidentes foi o L1, principalmente a 17º e 22º, o que pode evidenciar 

que este lote apresenta cristais melhor definidos quanto ao formato, resultados corroborados nos 

nossos estudos de dissolução in vitro e de solubilidade, onde este lote apresentou menores 

percentuais nos perfis de dissolução e menores valores de solubilidade. 

 

 

Figura 8. Difratogramas dos lotes L1, L2 e L3. 

 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura  

Os resultados da Microscopia demonstram que o lote L3 teve o aspecto cristalino mais 

discordante, quando comparado aos lotes L1 e L2, estes apresentando cristais com formato bem 
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definido e regulares (Figura 9). Já o lote L3 apresentou cristais totalmente irregulares, formando 

agregados, indicando perda parcial da forma cristalina do fármaco. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fotomicrografias por MEV dos lotes de BNZ. a. L1; b. L2; c. L3 (aumento 1000 x e padrão de 100 µm); d. 

L1; e. L2; f. L3 (aumento de 3000 x com padrão de 40 µm). 

 

 

  

 

Estes resultados da microscopia foram confirmados na difração de raios-x, onde o lote L3 

apresentou os picos cristalinos característicos (em 11, 17 e 22
o
) do fármaco com menor 

intensidade, quando comparados com os lotes L1 e L2 (Figura 9). 

 

Análise de distribuição de tamanho de partícula por espalhamento de luz (granulometria a 

laser)  
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Segundo a figura 10, nota-se que, para os 3 lotes analisados, os histogramas representam 

uma concentração maior de partículas do fármaco entre 10 e 100 µm. Analisando os percentuais 

de retenção e passagem das partículas em função do tamanho destas partículas, o lote L1 é o que 

apresenta maior concentração de partículas, 15,95%, na maior faixa de tamanho (de 73,99 µm em 

diante). Este mesmo lote apresenta, por outro lado, menor concentração de partículas, 15,77%, na 

menor faixa de tamanho (0,4 µm a 11 µm). Desta forma, este lote apresenta o maior tamanho de 

partículas dentre os 3 lotes analisados. Estes resultados de tamanho de partícula, através da 

granulometria a laser, corroboram com os resultados de solubilidade e dissolução, que foram 

mais discretos e deficientes do que os outros dois. 

 

Figura 10. Granulometria a lazer por espalhamento de luz do lote L1, L2 e L3. 
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Análise de área superficial e tamanho de poros  

O formato do isoterma de adsorção e dessorção indica qual o tipo de porosidade do insumo 

farmacêutico ativo.Várias formas de isotermas são conhecidas até hoje porém, todas são 

variações de seis tipos principais. Os cinco primeiros tipos foram primeiramente sugeridos por 

Brunauer em 1938, sendo o sexto tipo proposto um tempo depois. (WEBB & ORR, 1997). 

 

 

 A figura 11 ilustra os isotermas dos lotes 1, 2 e 3 do BNZ.  

 

Figura 11. Gráfico de adsorção e dessorção do BNZ em L1, L2 e L3. 
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 Os isotermas de adsorção e dessorção dos lotes do BNZ apresentaram perfis semelhantes, 

e de acordo com a classificação de BRUNAUER, então sugeri-se que os lotes 1, 2 e 3 apresentam 

o isoterma do tipo II que é indicativo de sólidos não porosos e ausência do fenômeno de 

histerese. Entretanto a ausência de histerese não significa a ausência de porosidade, já que alguns 

formatos de poro podem levar a processos iguais de adsorção e dessorção (WEBB & ORR, 

1997).  

 De acordo com a classificação de tamanho de poros é especificada como a largura média, 

ou seja, a distância média entre duas paredes opostas, e segue recomendações da IUPAC, como 

sendo (TEIXEIRA, COUTINHO e GOMES, 2001): 

 • Microporos – poros de largura interna menor que 2 nm (20 Å); 

 • Mesoporos – poros de largura interna entre 2 nm e 50 nm (20 Å e 500 Å); 

 • Macroporos – poros de largura interna maior que 50 nm (500 Å). 

 Nesse sentido os Lotes de BNZ apresentaram diâmetro médio (Tabela 2) do poro de 

42.355 Å, 42.977 Å e 43.824 Å, respectivamente para os lotes 1,2 e 3, o que indicativo de 

presença de poros do tipo Mesoporos, podendo ser explicado a presença de poros com formatos 

que levam processos iguais de adsorção e dessorção (WEBB & ORR, 1997; TEIXEIRA, 

COUTINHO e GOMES, 2001). 

 

Tabela 2. Resultados de área superficial e porosidade das amostras supracitadas. 

    

 

 

 

 

 

 

 Outro parâmetro bastante importante para o estudo de um insumo farmacêutico ativo é a 

área superficial, que está intimamente relacionado ao tamanho da partícula, e está diretamente 

ligada a velocidade de dissolução e de absorção do fármaco.  

Amostra Área superficial Diâmetro médio de poro (BET) 

BET Unidade (Å) Unidade (nm) 

BNZ – L1 1.0414 m²/g 45.301 4,53 

BNZ – L2 1.1207 m²/g 43.824 4,382 

BNZ – L3 1.1998 m²/g 42.355 4,236 
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 A área de superfície dos lotes 1,2 e 3 do BNZ foram obtida através da técnica de BET, 

onde apresentaram área de 1.0414 m²/g, 1.1207 m²/g e 1.1998 m²/g, respectivamente, segundo a 

tabela 2. Entre as áreas superficiais dos Lotes 1, 2 e 3, o L1 apresentou a menor área, 

corroborando com os resultados no ensaio de granulometria a laser, onde este lote teve a maior 

concentração de partículas de maior tamanho.. O L3 apresentou uma maior área superficial, 

corroborando com os ensaios de MEV, solubilidade, dissolução e difração de raios-x, que 

apontam que este lote apresenta-se menos cristalino do que os outros dois. 

 

Avaliação das características reológicas 

Na tabela 3, segundo os resultados do ângulo de repouso, os 3 lotes analisados 

apresentaram fluxo deficitário, pois  apresentam valores acima de 40º. Os valores de fator de 

Hausner muito acima de 1,25 e índice de compressibilidade muito acima de 25%, confirmam que 

os 3 lotes apresentam péssimas características de compressão, confirmando a dificuldade de 

desenvolver formas farmacêuticas sólidas com o fármaco benznidazol sendo necessária a 

utilização de excipientes lubrificantes para a melhoria destas propriedades. 

Na análise de densidade bruta e compactada, o lote L1 apresentou o menor valor de 

densidade compactada, e a menor diferença entre densidade bruta e compactada final. Isto 

demonstra que este lote tem uma maior dificuldade de compactação de suas partículas, o que 

corrobora com os resultados deste lote na análise da granulometria a laser, onde este lote foi o 

que apresentou a maior concentração de partículas com maior tamanho, confirmando assim a 

dificuldade na compactação.   

   

Tabela 3. Resultados da avaliação das características reológicas dos 3 lotes de BNZ. 

 L1 L2 L3 

Ângulo de repouso (º) 50,4 46,9 48,7 

Densidade Bruta (g/mL) 0,25 0,24 0,37 

Densidade Compactada (g/mL) 0,44 0,47 0,66 

Fator de Hausner 1,76 1,95 1,78 

Índice de Compressibilidade (%) 43 48 44 

Compactabilidade 35 37 23 
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Conclusão 

 

Todas as técnicas analíticas utilizados neste estudo foram importantes para caracterizar o 

Benznidazol e distinguir entre diferentes lotes, aspectos que interferem diretamente na pré-

formulação deste fármaco. As análises por infravermelho e CLAE permitiram a identificação do 

BNZ nos 03 lotes, confirmando ser mesmo o fármaco de estudo. De uma maneira geral, as 

técnicas foram correlacionados com os ensaios de solubilidade e dissolução, por se tratar de um 

fármaco de classe biofarmacêutica 2, onde estes dois parâmetros são essenciais. O lote L1 foi o 

menos solúvel e que teve o menor percentual de dissolução no tempo previsto, enquanto que o 

lote L3 apresentou os maiores resultados para estes mesmos parâmetros. De uma maneira geral, 

todas as técnicas confirmaram estes resultados, principalmente o MEV, difração de raios-x, área 

superficial BET, granulometria a laser e os ensaios de reologia dos pós. Dessa forma, através de 

uma minuciosa caracterização físico-química entre diferentes lotes, tem-se muitas informações 

relevantes do BNZ para o desenvolvimento de novas formas farmacêuticas. 
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Capítulo III 
 

 

5 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS DE INCLUSÃO 

(CICLODEXTRINA E BENZNIDAZOL) EM SOLUÇÃO 

 

 

 

5.1 Artigo IV – Estudo do benznidazol:ciclodextrinas, citotoxidade e atividade tripanocida 
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5.1 Artigo IV – Estudo do benznidazol-ciclodextrinas, citotoxidade e atividade tripanocida 

 

Study of Benznidazole-cyclodextrin inclusion complexes, cytotoxity and trypanocidal  

activity 

 

 

 

RESUMO 

 

A doença de Chagas é um problema de saúde pública na América Latina. A quimioterapia atual 

para essa doença ainda se baseia no único fármaco de escolha, o benznidazol (BNZ), mesmo 

sendo muito tóxico e de baixa solubilidade. Devido às suas características químicas, 

ciclodextrinas tem sido usada no incremento de solubilidade de diversos fármacos. Neste sentido, 

o presente trabalho teve como objetivo investigar e caracterizar a formação de complexos de 

inclusão do BNZ com a randomicamente metilada-β-ciclodextrina (RM-β-CD) em solução 

aquosa. A formação do complexo foi avaliada pelo diagrama de solubilidade de fases, estudos de 

ressonância magnética nuclear e estudos de fotoestabilidade. A atividade tripanocida in vitro, 

bem como a citotoxicidade em células de mamíferos foram também investigados tanto para o 

BNZ como para os complexos BNZ:RMβCD. O diagrama de solubilidade de fases observado foi 

do tipo AL, evidenciando a formação de complexos de inclusão solúveis de estequiometria 1:1, 

confirmada pelo método de variação contínua (Job’s plot). Os ensaios de toxicidade mostraram 

que os complexos de inclusão foram capazes de diminuir os efeitos tóxicos causados pelo BNZ.  

Neste sentido, a utilização de CI (CD:BNZ) é uma alternativa promissora para o desenvolvimento 

de uma forma farmacêutica líquida, segura e estável nova opção terapêutica para o tratamento da 

doença de Chagas. 

 

PALAVRAS CHAVES: Citotoxicidade, estabilidade de fármacos, solubilidade. 
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ABSTRACT 

 

Chagas disease is a serious health problem in Latin America. The Current chemotherapy for this 

illness is still based on benznidazole (BNZ), which is very toxic and has low solubility. Due to its 

chemical characteristics cyclodextrins have been proven to increase the solubility of several 

drugs. In this sense, in this work we aimed to characterize the inclusion complexes formed be-

tween BNZ and randomly methyled-β-cyclodextrin (RMCD) in aqueous solution. The complex 

formation was evaluated by the phase solubility diagram, nuclear magnetic resonance and 

photostability assay.The in vitro trypanocidal activity, as well as the cytotoxicity against mammal 

cells of both BNZ and BNZ:RMCD were also investigated. The phase-solubility diagram dis-

played an AL-type feature, evidencing the formation of soluble inclusion complexes. The contin-

uous variation method (Job’s plot) showed the existence of a complex with 1:1 stoichiometry. 

Our toxicity assays demonstrated that inclusion complexes were able to decrease the toxic effects 

caused by BNZ alone. Taken together our results strongly suggest the potential use of 

BNZ:RMCD complexes in the development of liquid formulation to be used as therapeutic op-

tion for Chagas disease treatment. 

 

KEYWORDS: cytotoxicity, drug stability, solubility. 
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 INTRODUÇÃO 

  

 As doenças tropicais negligenciadas são enfermidades de condições crônicas e 

debilitantes causadas por infecções parasitárias, bacterianas e outras, principalmente nas 

populações de baixa renda (FENWICK, ZHANG & STOEVER, 2009).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), pelo menos 1 bilhão de pessoas, 

um sexto da população do mundo, sofrem de uma ou várias doenças tropicais negligenciadas, 

entre elas, a tripanossomíase Africana (doença do sono) e Americana (doença de Chagas), pois 

são as mais comuns em áreas tropicais e subtropicais do mundo (ALP et al., 2009).  

 A doença de Chagas é uma doença endêmica causada pelo protozoário Trypanosoma 

cruzi. É considerado um problema de saúde pública na América Latina, afetando 

aproximadamente 10 milhões de indivíduos, com um adicional de 40 milhões de pessoas em risco 

de infecção (BARBOSA et al., 2009). A quimioterapia atual da doença é benzonidazol (BNZ) 

(fig. 1A), único fármaco de escolha para o tratamento da doença. As duas principais limitações 

deste fármaco são a baixa solubilidade e alta toxicidade (MEZENCEV et al., 2009; SILVA et al., 

2008).  Mas a utilização de complexos de inclusão com ciclodextrinas (CDs) fornece uma 

maneira de incrementar a solubilidade, estabilidade e biodisponibilidade de diversos fármacos 

(GRILLO et al., 2008).  

As CDs são oligossacarídeos cíclicos, compostos por unidades de glicose unidas através 

de ligações α-1,4 (JUN et al., 2007). Nessas moléculas, os grupos hidroxilas, primários e 

secundários estão orientados para o exterior do anel formado, na porção estreita e larga 

respectivamente, conferindo-lhe um exterior bastante hidrofílico e uma cavidade interna 

hidrofóbica, onde as moléculas hóspedes ou parte delas são encapsuladas (HAIYEE et al., 2009; 

SÁ-BARRETO & CUNHA-FILHO, 2008).  

As que são obtidas com maior rendimento são comumente conhecidas como CDs naturais 

e contém seis, sete ou oito unidades de glicose, sendo denominadas de α- ciclodextrinas (αCD), 

β-ciclodextrinas (βCD) e γ-ciclodextrinas (γCD) respectivamente. Estas CDs, em particular a β-

CD, possuem solubilidade aquosa limitada. Isto é provavelmente devido às ligações de 

hidrogênio intramoleculares relativamente forte na rede cristalina. Substituição de qualquer das 

ligações de hidrogênio que formam grupos hidroxila, resulta em melhoria em sua solubilidade em 

água (CANNAVÀ et al., 2008). 
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Entre os derivados de CDs de interesse farmacêutico incluem os derivados da β-CD, como 

a hidroxipropril-β-ciclodextrina (HPβCD), metil-β-ciclodextrina (MβCD) e a randomicamente 

metilada β-ciclodextrina (RMβCD) (Fig.1B) (BREWSTER & LOFTSSON, 2007).    

O objetivo do presente estudo foi investigar o incremento de solubilidade em água do 

BNZ e caracterizar os complexos de inclusão formados entre BNZ e CDs (fig. 1C) através do 

diagrama de solubilidade de fases, ressonância magnética nuclear e testes de fotoestabilidade. 

Assim como investigar a atividade tripanomicida e citotoxicidade em células de mamíferos. Este 

é um estudo fundamental para a obtenção de uma formulação líquida para ser usado como uma 

nova opção terapêutica para a doença de Chagas. 

 

 
Figura 1. (A) Estrutura química do BNZ e (B) da ciclodextrina natural βCD (R = H) e RMβCD (R = CH3), (C) 

representação do complexo de inclusão BNZ:CD. 
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 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Material 

 

O BNZ, N-benzil-2-(2-nitroimidazol-1-il)acetamida, foi cedido pelo Laboratório 

Farmacêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE), αCD, βCD e γCD foram doadas pela 

APSEN Farmaceutica
®

 (São Paulo, Brasil), MβCD e RMβCD (com grau de substituição molar de 

0,57) foi doada pela indústria Roquette (Barcelona, Espanha); HPβCD (com grau de substituição 

molar de 2,7) pela Janssen Pharmaceutica (Beerse, Belgica). A aquisição da água deuterada 

(D2O) foi pela Tedia
® 

(Brasil). Todos os outros materiais utilizados foram de grau analítico. As 

soluções foram preparadas utilizando água destilada e ultrapura (MILLI Q) e membranas 

filtrantes de porosidade de 0,22 μm Millipore e de 0.45 μm celulose (J’Prolab, PR ). 

 

Método Analítico 

 

A quantificação do BNZ foi realizada pelo método espectrofotométrico UV e pelo método 

de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), de acordo com a metodologia desenvolvida e 

validada por Soares-Sobrinho et al (2006) e Silva et al (2007). A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro UV / vis da marca Micronal ® modelo B582 no comprimento de onda de 324 

nm. A concentração media teórica da leitura foi de 20 μg/mL.  

 

Diagrama de Solubilidade de Fases 

 

O diagrama de solubilidade de fases foi realizado de acordo com o método anteriormente 

descrito (Higuchi e Connors, 1965). Quantidades excessivas de BNZ (5mg) foram adicionados 

aos 6mL de soluções contendo concentrações crescentes de β-CD e RM-β-CD, variando de 0 a 

0,010 M e 0 a 0,050 M, respectivamente. As amostras foram agitadas em banho-maria 

termostático protegido da luz por 48h a 25ºC (tempo em que o equilíbrio foi atingido) e 

posteriormente filtradas através de filtro de membrana de celulose 0,45 μm para remover sólidos 

insolúveis. A quantificação do BNZ foi através do método por espectrofotometria UV como 

descrito na seção.  
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A constante aparente de complexação (K) foi calculada a partir do diagrama de 

solubilidade de fase de acordo com a seguinte equação: 

 

)1.( slopeS

slope
K

o 
                                                         (1) 

 

onde So é a solubilidade do BNZ a 25°C na ausência de ciclodextrina e o slope é a inclinação que 

corresponde o diagrama de solubilidade de fases. 

A mudança na energia livre de Gibbs (ΔG) no processo de complexação foi determinada 

através da seguinte equação (Eq. 2) (JUNHO et al., 2007). 

 

Kln  -RTG                                                                (2) 

 

onde R é a constante universal dos gases (8.314472 J. K
-1

.mol
-1

) e T é a temperatura em Kelvin 

(GRILLO et al., 2008).  

 

Ressonância Magnética Nuclear 

 

 Os espectros de 
1
H RMN unidimensional foram obtidos em um espectrômetro Varian 

UNITY plus 300 MHz, em D2O. Os complexos foram obtidos pela mistura de BNZ (0,8 mM) e 

RMβCD em proporção molar 1:1 como descrito na Seção. As soluções foram adiconadas em 

tubos de 5 mm de RMN, totalizando um volume de 600μL. A temperatura do probe foi regulada 

em 20°C. 

 Os espectros de 
1
H RMN foram adquiridos usando um único pluso, com 32 K numa 

janela espectral de 5000 Hz. Os FIDs foram corrigidos com um LB de 1 Hz antes da 

transformada de Fourier. O pico residual da água foi utilizado como referência. 
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Determinação da estequiometria pelo método de variação contínua (Job’s plot) 

 

    A estequiometria da inclusão foi determinada pelo método desenvolvido por Job (1928), 

que se baseia na variação de um parâmetro físico-químico observado na presença de ciclodextrina 

e que pode ser medido por técnicas espectroscópicas, como RMN (ARAÚJO et al., 2007). 

Soluções equimolar do BNZ e CD foram preparadas, misturadas e agitadas (por um 

período de 48 horas) de forma que a concentração total (M) permaneça constante (M = [BNZ]total 

+ [CD]total = 1mM), variando-se a razão molar das espécies entre 0 e 1 (0, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 

0,7, 0,8, 1,0). Como controles foram preparados amostras de BNZ nas mesmas proporções 

molares, porém sem a presença de ciclodextrina.  

O parâmetro físico-químico diretamente relacionado com a concentração do complexo é 

representado em função da fração molar (r) do BNZ ou RM-β-CD, rBNZ = m / (m + n) ou rRMβCD = 

n / (m + n), onde m e n são as razões molares BNZ e RM-β-CD, no complexo, respectivamente. 

Para um dado valor de r, a concentração do complexo fármaco:ciclodextrina atingirá um máximo 

(Marcon et al., 2009). 

A análise dos dados foi realizada através da relação de variação de deslocamento químico 

(Δδ = {δBNZcomplexo – δBNZlivre}) em função de r. 

 

 

Efeito da ciclodextrina no tempo de retenção do BNZ por CLAE 

As análises por CLAE foram realizadas utilizando o equipamento Shimadzu ® com 

sistema controlador (Shimadzu SCL - 10VP), bombas A e B (Shimadzu LC - 10AD VP), detector 

UV-VIS (SPD-M10A VP), auto-injetor (Shimadzu SIL - 10AD VP), forno (Shimadzu CTO - 

10AS) e os cromatogramas foram determinados através do programa Class - VP 6.14. Foram 

utilizadas as seguintes condições analíticas: coluna fase reversa Shimadzu ®, C18, 5 μm, 

15 cm × 0.46 cm, fluxo de 1,0 mL min
-1

, volume de injeção: 20 µL, comprimento de onda de 318 

nm, temperatura de 30 ºC e fase móvel: acetonitrila/água (50/50) (v/v), em que solução de RM-β-

CD e BNZ foi dissolvido (0,4 mM).  

De acordo com os estudos realizados por Grillo et al (2008), o tempo de retenção de 

fármacos podem ser governado pelos coeficientes de partição entre as fases móvel e estacionária, 
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e que na presença de ciclodextrinas, há uma contribuição adicional no comportamento de 

retenção do fármaco, devido ao processo de complexação.  

Estudo de Fotoestabilidade 

O ensaio de fotoestabilidade foi realizado expondo 10mL de BNZ (0,8 mM) na presença e 

ausência de RM-β-CD (0,8 mM) na razão molar de 1:1 (fármaco:ciclodextrina). As suspensões 

foram filtradas através de membranas de 0,22 μm.  

Os experimentos foram realizados utilizando como fonte de luz uma lâmpada UV 22W 

marca (Philips – Holland) (254nm), sendo a amostra irradiada a 15cm de distância da lâmpada. 

As amostras foram inseridas a uma temperatura de 28°C, amostradas em intervalos de tempo 

especificado (0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 h) e a concentração de BNZ foi determinada por CLAE em 

intervalos de uma hora. Os resultados foram expressos em percentagem de BNZ por tempo de 

exposição. Cada teste foi realizado em triplicata. As condições do CLAE foram descritas na 

seção. 

 

Atividade tripanocida  

 

Formas epimastigotas de T. cruzi da cepa DM28c foram mantidas em meio LIT 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) a 28°C. Para os experimentos, parasitas na 

fase exponencial de crescimento (5 x 10
6
 células / ml) foram incubados por 48h em placas de 24 

poços, com concentrações crescentes (0,0125 - 0,2 mM) de BNZ e BNZ: RM-β-CD na proporção 

molar 1:1, diluído em água ultrapura. Como controle foi utilizado células incubadas em meio 

LIT.  

A morfologia e a motilidade dos parasitas foram monitoradas diariamente através de 

microscopia óptica. A densidade celular foi analisada por contagem direta em câmara de 

Neubauer e a IC50 (concentração que inibe 50% do crescimento celular do parasita) foi 

determinada por regressão linear obtida pelo software SPSS 8.0 for Windows. Cada experimento 

foi realizado em triplicata e em dois experimentos independentes. 
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Citotoxicidade 

 

A citotoxicidade foi determinada pelo método MTT (brometo de 3-(4,5-dimetilazol-2-il)-

2,5-difeniltetrazólico). Macrófagos peritoneais obtidos de Camundongos Balb/c foram mantidos 

em meio RPMI suplementado com 10% de SFB, 120 mg/ mL de sulfato de gentamicina, em 

placas de 96 poços e atmosfera de 5% de CO2 a 37 °C.  

Para os ensaios, os macrófagos (10
5
 células/ mL) foram incubados com concentrações 

crescentes (0.025 - 0,2 mM) de BNZ, RM-β-CD e BNZ: RM-β-CD na proporção molar de 1:1, 

por 48h. Posteriormente, os macrófagos tratados e não tratados foram incubados por 3 h, com 0,5 

mg/ mL de MTT, a 37 °C.  

Após a remoção do meio, o número de células viáveis foi determinado pela mensuração 

da quantidade de MTT convertido em formazan por desidrogenases mitocondriais. Os cristais de 

formazan formados foram dissolvidos em DMSO (dimetilsulfóxido) sob agitação por 1h em 

temperatura ambiente. A absorbância foi medida usando o espectrofotômetro de microplacas a 

570 nm. O tratamento estatístico dos dados foi realizado por uma análise de variância (one-way 

ANOVA).  

Todos os experimentos envolvendo o uso de animais experimentais foram realizados em 

conformidade com as normas de ética da Fundação Oswaldo Cruz e foi aprovado pelo Comitê de 

Ética (CEUA-FIOCRUZ L-0001/08). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Diagrama de solubilidade de fases 

 

 A figura 2 mostra o diagrama de solubilidade de fases do BNZ na presença de várias 

concentrações e diferentes tipos de ciclodextrinas. Os resultados mostraram que a solubilidade do 

BNZ aumentou linearmente com a concentração das CDs, correspondendo, de acordo com 

Higuchi e Connors, ao perfil do tipo AL, o qual está relacionado com a formação de um complexo 
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de inclusão solúveis. O valor do declive (slope) de cada um destes diagramas apresentou-se 

inferior a 1, sugerindo a formação de complexo com estequiometria 1:1.  

 De acordo com Jullian et al. (2008), o complexo CD/fármaco com estequiometria 1:1 é o 

tipo mais comum de associação, pois é quando uma única molécula de fármaco está incluído na 

cavidade de uma molécula de ciclodextrina, com uma constante de complexação (K1:1) para o 

equilíbrio entre as espécies livres e associadas. 

 As constantes de complexação (K1:1) e parâmetros termodinâmicos, como a mudança de 

energia livre de Gibb’s (ΔG), estão listado na Tabela 1. As K1:1 calculadas a partir do diagrama de 

solubilidade de fases demonstraram que apenas com a α-CD e γ-CD (constantes de 12,57 e 17,47 

M
−1

, respectivamente), não formaram complexo de inclusão estável com o BNZ, pois segundo 

Jun et al (2007), as constantes de associação de fármacos com CDs são relatadas na faixa de 50-

2000 M
-1

 (JUN et al., 2007). Sugere-se então, que o tamanho do diâmetro da cavidade interna da 

α-CD (5Å) seja menor que o tamanho da molécula do BNZ e o da γ-CD (8Å) seja maior. 

 

Figura 2. Diagrama de solubilidade de fase do BNZ com diferentes CDs em água a 25°C. 

 

 

 A eficiência de complexação aumentou na seguinte ordem: β-CD < Mβ-CD < HP-β-CD < 

RM-β-CD.  O complexo BNZ:RM-β-CD foi o mais estável frente as diversas CDs naturais e 

modificadas, observando-se a melhor eficiência na complexação e um maior incremento na 

solubilidade. Isto pode ser justificado pela presença de grupos de metila, uma vez que estes 
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grupos são importantes para o alargamento da cavidade das CDs, favorecendo um ambiente mais 

hidrofóbico e a adaptabilidade dos fármacos, através de uma maior flexibilidade (MELO et al., 

2008). 

 

 

 

Tabela 1:Constantes aparente de complexação (K1:1) e parâmetros termodinâmicos da complexação do BNZ com 

CDs determinada pelo diagrama de solubilidade de fases, 25°C. 

Complexo de inclusão R
2 

Slope Intercepto (10 
-3

) K 1:1 (M 
-1

) ΔG (kJ/mole) 

BNZ:α-CD 0,9845 0,0115 0,925 12,57 -6,27 

BNZ:β-CD 0,9789 0,0580 1,077 57,16 -10,02 

BNZ:γ-CD 0,8847 0,0178 1,037 17,47 -7,08 

BNZ:Mβ-CD 0,9902 0,0497 0,906 57,73 -10,04 

BNZ:HP-β-CD 0,9677 0,0711 1,101 69,52 -10,50 

BNZ:RM-β-CD 0,9962 0,0993 1,110 99,31 -11,37 

 

     

 As alterações nos parâmetros termodinâmicos durante complexação são fenômenos que 

resultam das mudanças na energia de interações de van der Waals, pontes de hidrogênios e 

interações hidrofóbicas entre fármacos e CDs.  

Os valores calculados da energia livre de Gibbs para todas as ciclodextrinas foram ΔG < 

0, indicando que as complexações com CDs foram espontâneas e que são inversamente 

proporcionais com as constantes de complexação, ou seja, quanto menor for a variação de energia 

(mais negativo), maior será a eficiência de complexação (Kc). 

 

 

Ressonância Magnética Nuclear 

 

 A espectroscopia de RMN é uma das ferramentas mais sensível para detecção da 

formação de complexos de inclusão entre CDs e uma variedade de moléculas hóspedes e para 

confirmação das estequiometrias dos complexos de inclusão (GRILLO et al., 2008b). 

 Variações químicas nos deslocamentos dos hidrogênios das CDs e dos compostos 

encapsulados podem fornecer evidências da formação de complexos de inclusão, uma vez que 
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mudanças significativas no microambiente dos estados livres e complexados são detectados por 

esta ferramenta analítica. Então, 

  bbffobs fff                                                                                   (4) onde 

fobs, ff, fb são a variação de deslocamento químico observado, deslocamento químico das 

espécies livres e deslocamento químico dos compostos complexados, respectivamente. Os 

símbolos f e b significam as frações de moléculas livres e ligadas (FIELDING, 2007).  

 As figuras 3 e 4 mostram os espectros de 
1
H RMN do BNZ livre (parte inferior), da RM-

-CD (meio) e o complexo BNZ:RM--CD (parte superior). Como resultado da complexação, a 

ressonância de hidrogênio aromático do BNZ (H-3) mostrou alterações significativas nos 

deslocamentos químicos, que ocorrem entre 7,2 e 7,3 ppm. Já os efeitos sobre os hidrogênios H-1 

(5,15 ppm), H-2 (4,3 ppm), H-4 (7,13 ppm) e H-5 (7,36 ppm), em comparação com outros 

hidrogênios da molécula, foram menor, apresentando variações de deslocamento químico <0,010 

ppm. Esta baixa variação é justificada por ser um sistema de troca rápida entre a associação de 

BNZ e CDs, onde os complexos com baixa afinidade de associação e pequena constante de 

dissociação (Kd), mostra a dificuldade de detectar a variação no deslocamento químico para os 

sinais de estados livres e complexados (FIELDING, 2007).  

 O baixo valor de K encontrado no diagrama de solubilidade de fases para o complexo 

BNZ:RM--CD (99,31 M
-1

) justifica a baixa variação no deslocamento químico dos hidrogênios 

que sofreram influência do microambiente da cavidade da CD. Significa ainda que a interação do 

complexo BNZ:RM--CD é fraca, mostrando que o BNZ estão mais no estado livre do que no 

estado complexado. Do ponto de vista do RMN, isso mostra que a troca química entre os dois 

estados, ocorre em uma taxa é muito rápida em comparação com a escala de tempo do RMN. 

 Apesar da sobreposição de alguns sinais de ressonância, os hidrogênios da RM-β-CD 

(Ha), localizada no interior da cavidade do RM-β-CD, podem ser visto através de uma  mudança 

de campo. Possivelmente o Ha são hidrogênios (H-5 e H-6) dos grupos metil da RM-β-CD, 

baseado em sinais químicos atribuídos no espectro da β-CD (Fig.4).  
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Fig. 3. Espectro de 
1
H RMN (300 MHz) do BNZ (0.8 mM), RM--CD e BNZ: RM--CD (proporção molar 1:1). 

Amostras em D2O at 25° C. Picos marcados com asterisco (*) são devido à rotação do spin. 
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Fig. 4. Espectro de 
1
H RMN (300 MHz) do BNZ (0.8 mM), -CD e BNZ: -CD (proporção molar 1:1). Amostras 

em D2O at 25° C. Picos marcados com asterisco (*) são devido à rotação dos spins. 
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Determinação da estequiometria 

 

 O método de variação contínua foi aplicado para os hidrogênios das moléculas do BNZ e 

da CD, os quais apresentaram resultados idênticos. Os gráficos do BNZ e RM-β-CD que 

registaram as maiores mudanças são relatados na fig. 5. Em todos os casos, os Job’s plots 

mostram um valor máximo em r = 0,5, indicando a existência de um complexo com 

estequiometria 1:1, dentro do intervalo de concentrações investigadas.  

 Estes resultados estão de acordo com os obtidos no estudo de solubilidade de fases entre 

BNZ e RM-β-CD 
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Fig. 5. Job’s plots correspondendo ao deslocamento químico dos hidrogênios (a) BNZ e da (b) RM--CD (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os prótons das moléculas incluídas na cavidade da RM-β-CD sofreram alterações no 

deslocamento químico devido a mudanças no seu ambiente local, observadas na figura 6. Com o 

aumento da razão molar do fármaco, as maiores variações foram observadas para as ressonâncias 

dos hidrogênios do BNZ (H-3, H-4 e H-5). Como esperado, nenhuma mudança significativa para 

os hidrogênios (H-1 e H-2) (Fig. 6B), pois são os prótons da parte da molécula que sofrem menos 

influência na cavidade da CD.  

Fig. 6. (A) Variação dos deslocamentos químicos dos prótons do BNZ (H-4, H-3 e H-5), plotados em função da 

fração molar. (B) Variação dos deslocamentos químicos dos prótons (H-2 e H-1), plotadoa em função da fração 

molar. 

 

 

 

(a) 
(b) 
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Efeito da ciclodextrina no tempo de retenção do BNZ por CLAE 

 

 Quando as ciclodextrinas são adicionadas à fase móvel, a retenção do soluto é conduzida 

pela divisão entre as fases móvel e estacionária e a complexação do soluto com as CDs. Os 

fatores de capacidade foram calculados para o soluto na presença de RM-β-CD de acordo com o 

tempo de retenção do analito e do tempo morto (MARÇON et al., 2009). 

 A variação nos tempos de retenção obtida foi inferior a 1% (Fig. 7).  Essa variação do 

tempo de retenção do BNZ na fase móvel pode ser um indicativo da formação de complexo de 

inclusão, o que aumenta a solubilidade do BNZ na fase móvel e reduz seu tempo de permanência 

na coluna.  

 

 

Fig. 7. Variação do tempo de retenção na presença de RM-β-CD (0,8 mM) a 25°C. Condições cromatográficas: 

coluna: Shimadzu®, C18, 5 μm, 15 cm × 0.46 cm, fase móvel: acetonitrila/água (50/50, v/v). 

 

 

 Na literatura, também é descrito que a adição do solvente acetonitrila ou metanol podem 

ter efeito negativo sobre a formação de complexos de inclusão.  Existem vários fatores que 

podem contribuir para esta redução: um deles é a quantidade de solvente orgânico, que pode 
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resultar em uma fase móvel muito apolar em que as moléculas não-polares serão mais solúveis e, 

como conseqüência, a afinidade do soluto com a cavidade hidrofóbica das CDs diminui e parte da 

força motriz para a inclusão é removida. Outro ponto é que pode ocorrer competição entre o 

soluto e o solvente orgânico na cavidade das CDs, embora a ligação do com o solvente orgânico 

seja fraca (MELO et al., 2008). 

 

Fotoestabilidade 

 Neste estudo, a fotoestabilidade do BNZ e do complexo BNZ:RM-β-CD foram 

examinados em solução aquosa. A solução de BNZ em água na ausência de CD foi utilizada 

como controle. Os dados obtidos indicaram que a RM-β-CD retardou a fotodegradação do BNZ, 

tornando-o mais estável na presença de luz (Fig. 8). O mesmo efeito é descrito na literatura para 

outras drogas (GRILLO et al., 2008b).  

 Os dados revelaram que a adição de RM-β-CD não foi capaz de inibir a decomposição 

fotoquímica do BNZ:RM-β-CD, mas diminuiu a taxa de primeira-ordem-aparente observada de 

decomposição fotoquímica do BNZ em uma relação não-linear. Esse resultado foi consistente 

com o sistema cinético em que o fármaco livre é degradado a taxas superiores ao fármaco 

complexado.  

 Constantes de degradação fotoquímica (Kobs) para BNZ na ausência e presença de RM-β-

CD foram determinados pelos dados da figura 8, utilizando-se a cinética de primeira- ordem. Os 

valores de K obs para BNZ na ausência e presença de RM-β-CD foram 9,17 ± 0,12 × 10
-1

 min
-1

 e 

6,49 ± 0,09 × 10
-1

 min
-1

, respectivamente. 

 A formação de complexos de inclusão teve um efeito estabilizador sobre a 

fotodecomposição do BNZ comparada a sua forma livre em solução. No entanto, os valores 

observados Kobs estão muito além do efeito máximo esperado, indicando que não só a formação 

do complexo de inclusão, mas também outros mecanismos devem ser considerados.  
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Fig. 8. Perfis de fotodegradação do BNZ e do complexo BNZ:RM-CD sob fotoexposição de radiação em solução 

aquosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade tripanocida 

 

A atividade tripanocida foi avaliada para BNZ livre e complexado. Os resultados obtidos 

são mostrados na figura 10. Os valores obtidos da IC50 para BNZ e para o complexo BNZ:RM-β-

CD foram 0.037 e 0.027 mM, respectivamente. Tais valores mostram que a inibição de 

crescimento em ambos as amostras (BNZ e BNZ: RM-β-CD) foram semelhantes e de maneira 

dose e tempo-dependentes, atingindo 92% de inibição de crescimento em 0,2 mM (Fig. 9). 

 Esses resultados mostraram que a complexação do BNZ com ciclodextrinas não interferiu 

na atividade tripanocida deste composto, mantendo a integridade da molécula, como observado 

por outras análises. 
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Fig. 9. Porcentagem de inibição do crescimento de forma epimastigotas de T. cruzi com a determinação da IC50 após 48 horas 

de cultivo do BNZ (IC50 = 0,037 mM)  e do complexo BNZ: RM-β-CD (IC50 = 0,027 mM). Cada ponto representa a 

média ± desvio padrão de dois experimentos independentes realizados em triplicata. 

 

 

  

Citotoxicidade 

 

Os ensaios de citotoxicidade do BNZ e BNZ:RM-β-CD em células de mamíferos  

mostraram diferenças significativas entre BNZ e o complexo BNZ:RM-β-CD (Fig. 10). Como 

esperado e verificado por alguns autores com outros compostos (Grilo et al., 2008; MORAES et 

al., 2006; SOUZA et al., 2004), o complexo de inclusão BNZ:RM-β-CD, frente aos efeitos do 

BNZ livre na diminuição da viabilidade celular em até 71%, mostrou redução significativa desses 

efeitos citotóxicos. 

 A redução da citotoxicidade em macrófagos do BNZ:RM-β-CD pode ser explicada pelas 

diferenças de solubilidade dos complexos que são mais hidrofílicos que a forma pura do fármaco. 

Isto mostra a existência de uma relação direta entre a toxicidade celular e lipofilicidade. Como 

são bem conhecidas da literatura, as substâncias lipofílicas tendem a apresentar mais efeitos 

citotóxicos do que os compostos hidrofílicos, devido à alta penetrabilidade destas moléculas nas 

membranas celulares (SOUZA et al., 2004). 

A figura 11 ainda mostra o modelo in vitro dos efeitos citotóxicos do BNZ de maneira 

dose- dependente, sendo os efeitos protetores observados no tratamento com o complexo, 
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explicado possilvelmente pela liberação sustentada de BNZ livre da cavidade das CDs, como 

demonstrado pelos ensaios in vitro de liberação de fármacos (ARAÚJO et al., 2004). 

 

Fig. 10. Efeitos citotóxicos do BNZ, BNZ: RM-β-CD e RM-β-CD nas concentrações de 0,025, 0,05, 0,1 e 0.2 mM 

em células de macrófagos incubadas por 48 h a 37
o
C e  5% CO2. Dados expressados em % de viabilidade celular 

(cada ponto representa a média ± desvio padrão de 4 experimentos). *** Significância estatística com p<0,05 (one-

way ANOVA). 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Em conclusão, nossos resultados mostraram que a formação de complexos de inclusão 

entre BNZ e RM-β-CD aumentou consideravelmente a solubilização do BNZ e diminuiu os seus 

efeitos nocivos em células de mamíferos, e sem prejudicar a atividade tripanocida e 

proporcionando uma integridade química do BNZ em solução. Neste sentido, complexos de 

inclusão para o BNZ é promissor no desenvolvimento de uma formulação líquida, segura e 

estável, e uma nova opção terapêutica para o tratamento da doença de Chagas. 
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Capítulo IV 
 
 

6 - Desenvolvimento de comprimido matricial de benznidazol utilizando sistemas de 

dispersões sólidas 
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5.1 Artigo IV – Desenvolvimento de Comprimido Matricial do AntiChagásico Benznidazol a 

partir de Grânulos de Dispersões Sólidas com o Polímero Polivinilpirrolidona 

 

RESUMO 

A doença de Chagas é causada por um protozoário flagelado Trypanosoma cruzi e afeta mais de 

18 milhões de pessoas na América Latina. Mesmo apresentando problemas de solubilidade em 

água e elevada toxicidade, o benznidazol (BNZ) é o fármaco de escolha para tratamento da dessa 

doença. O uso de polímeros hidrosolúveis, tais como a polivinilpirrolidona (PVP), empregando a 

tecnologia de dispersão sólida (DS) promove aumento da taxa de dissolução de fármacos com 

baixa solubilidade aquosa, como o BNZ. Formas farmacêuticas de liberação prolongada têm 

adquirido popularidade em alguns mercados, sendo usada não só para obter uma liberação de 

ordem zero, mas também para suprimir a liberação brusca inicial do fármaco. Sendo assim, o 

objetivo do estudo foi o desenvolvimento de um comprimido de liberação prolongada partindo da 

obtenção de grânulos de BNZ disperso em PVP nas proporções de 25% e 50% deste polímero e 

posterior incorporação em matrizes hidrofílicas do polímero hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), 

um derivado de celulose utilizado como retardante da liberação de fármacos em formulações 

orais.  Duas formulações foram desenvolvidas, LB1 com 25% e LB2 com 35% de HPMC. Os 

comprimidos foram obtidos por granulação via úmida e avaliados quanto ao peso médio, dureza, 

friabilidade, teor, uniformidade de doses unitárias e ensaio de dissolução. Os perfis de dissolução 

das duas formulações apresentaram percentual de fármaco dissolvido de 100% após 12h, 

caracterizando um perfil prolongado de liberação quando comparado com os núcleos de liberação 

imediata disponíveis no mercado. A utilização de matrizes hidrofílicas para liberação de BNZ foi 

eficaz na promoção de uma liberação prolongada do fármaco, entretanto, os perfis de dissolução 

de LB1 e LB2 demonstram que as diferentes concentrações testadas do polímero HPMC na 

matriz não influenciaram na cinética e velocidade de dissolução. 

 

PALAVRAS CHAVES: Benznidazol, Doença de Chagas, Liberação Prolongada, PVP, HPMC. 
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ABSTRACT 

Chagas disease is caused by a flagellate protozoan Trypanosoma cruzi and affects more than 18 

million people in Latin America. Despite presenting problems of water solubility high toxicity, 

benznidazole (BNZ) is the drug of choice for treatment of Chagas disease. The use of water solu-

ble polymers such as polyvinylpyrrolidone (PVP), using solid dispersion (SD) technology have 

increased the drug dissolution rate. Extended release dosage forms have gained popularity in 

some markets, being used not only to obtain a release of zero order, but also to eliminate the 

sharp initial release of the drug. The polymer hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) is a deriva-

tive of cellulose used to retard the release of drugs in oral formulations. Therefore, the aim of this 

study was to develop an extended-release tablet based on the obtainment of granules of BNZ 

dispersed in PVP in the proportions of 25% and 50% of this polymer and subsequent 

incorporation in hydrophilic matrix polymer hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), a cellulose 

derivative used as a retardant of drug release in oral formulations. Two formulations were devel-

oped, LB1 and LB2 with 25% to 35% of HPMC. The tablets were obtained by wet granulation 

and evaluated for weight, hardness, friability, content and dissolution test. The dissolution pro-

files of two formulations presented percentage of drug dissolved in 100% after 12h, featuring an 

extended profile release when compared with the immediate release nuclei available in the mar-

ket . The use of hydrophilic matrices for BNZ release was effective in promoting a sustained 

release of the drug, however, the dissolution profiles of LB1 and LB2 have shown that different 

concentrations of HPMC polymer matrix did not influence the kinetics neither the dissolution 

rate. 

KEYWORDS: Benznidazole, Chagas disease, Extended release, PVP, HPMC. 
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INTRODUÇÃO 

A tripanossomíase humana ou doença de Chagas é uma enfermidade endêmica na 

América Latina, afetando em torno de 10 milhões de pessoas. Atualmente, a doença de Chagas é 

classificada pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2009) como uma doença negligenciada, 

que não dispõe de tratamentos eficazes ou adequados (SILVA et al. 2007). Ao enfrentar a 

escassez ou falta de um tratamento adequado para essas doenças, países atingidos por essas 

endemias têm em sua população um custo elevado em decorrência das co-morbidades trazidas 

por essas enfermidades. No Brasil, por exemplo, os custos anuais sociais com a doença de 

Chagas chegam próximo a 1 bilhão de dólares (BESTETTI; MARTINS; CARDINALLI-NETO, 

2009). 

Apesar da baixa solubilidade em água e alta toxicidade apresentada, o BNZ é atualmente 

o fármaco de escolha para o tratamento da doença de Chagas. Conhecimentos mais aprofundados 

sobre este fármaco e formas mais eficazes de sua vetorização poderão possibilitar o 

desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas para o tratamento da doença, estando estas 

disponíveis a população em um curto espaço de tempo e com menor custo, uma vez que não 

envolve custos adicionais sobre uma nova molécula a ser introduzida na terapêutica (SOARES-

SOBRIHO, 2007). 

Chiou e Rielgeman (1971) relataram a função de polímeros hidrofílicos em melhorar a 

solubilidade e o grau de dissolução de fármacos de baixa solubilidade. Uma possibilidade atrativa 

pode ser representada pelo uso de polímeros solúveis em água, tais como PVP, empregando a 

tecnologia de DS, que tem como finalidade aumentar a dissolução de fármacos pouco solúveis 

em água (CIRRI et al., 2004). Além da excelente solubilidade aquosa, o PVP é um polímero de 

baixo custo, que apresenta baixa toxicidade, baixo ponto de fusão, é tolerado fisiologicamente e 

encontra-se disponível em diferentes pesos moleculares (PATEL et al., 2008). 

Formas farmacêuticas de liberação prolongada têm adquirido popularidade em alguns 

mercados, sendo usada não só para obter uma liberação de ordem zero, mas também para 

suprimir a liberação brusca inicial do fármaco (MANADAS; PINA; VEIVA, 2002). O polímero 

HPMC é um derivado de celulose utilizado como retardante da liberação de fármacos em 

formulações orais. A ampla utilização de matrizes de HPMC deve-se à existência da grande 

variedade deste polímero, classificado de acordo com a sua viscosidade e proporção entre os 
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grupos substituintes (grupos metoxila e hidroxipropila). O grau de hidratação deste polímero 

hidrossolúvel depende de características físico-químicas, como massa molecular, grau de 

substituição e viscosidade (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de comprimidos de liberação prolongada a 

partir de grânulos de DS BNZ:PVP incorporados na matriz de HPMC, em diferentes proporções, 

para avaliação da influência do polímero na liberação do fármaco. 

 

METODOLOGIA   

Fármaco e Substâncias 

O BNZ, N-benzil-2-(2-nitroimidazol-1-il) acetamida,  Lote 15772, bem como o padrão de 

trabalho (BNZ 07-1051/000), foram cedidos pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de 

Pernambuco (LAFEPE
®

), fabricados pela Roche
®
 Indústria Farmacêutica.  

Os excipientes utilizados para obtenção das formas farmacêuticas foram: 

polivinilpirrolidona (PVP K-30), Aspen
®
; hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), Metlhocel

®
 K4M 

da Dow Chemical
®
; estearato de magnésio da Opção Fênix

®
 e celulose microcristalina da 

Blanver
®

. 

 

Obtenção do granulado de dispersões sólidas pelo método da malaxagem 

Soares-Sobrinho (2009) e Lyra (2010) citam a baixa solubilidade do BNZ como um 

impasse tecnológico no desenvolvimento de formas farmacêuticas para o tratamento da doença 

de Chagas. Portanto, como forma de melhorar esta solubilidade, inicialmente foi desenvolvido 

um granulado em que o BNZ foi disperso na matriz polimérica de PVP K-30, a fim de melhorar a 

molhabilidade do fármaco e conseqüentemente sua solubilidade. 

Com base em estudos de tais sistemas dispersos por Lima em 2008, para obtenção do 

granulado foram avaliadas duas proporções do polímero em relação ao ativo (25 e 50%) visando 

avaliar o incremento de solubilidade proporcionado por três diferentes técnicas: espectroscopia 

por infravermelho - IV (em espectrômetro FT-IR Spectrum 400 da PerkinElmer
®
, sendo o 

resultado obtido através de uma média de 10 varreduras realizadas de 650 a 4000 cm
-1

 com 

resolução de 4 cm), calorimetria exploratória diferencial (utilizando calorímetro da marca 
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Shimadzu
®
, modelo DSC-60, em atmosfera de nitrogênio em fluxo de 50 mL.min

-1
, utilizando 

cerca de 2,0 mg das amostras, acondicionadas em cápsulas de alumínio fechadas, na razão de 

aquecimento de 10°C.min-1 até a temperatura de 350ºC) e estudo de dissolução em água, 

realizado a 37 ± 0,5°C, velocidade de rotação de 75 rpm, aparato 2 (pá), em dissolutor Varian VK 

7010. 

 

Desenvolvimento de Sistema Matricial 

O polímero utilizado para o desenvolvimento dos sistemas matriciais foi o HPMC em 

duas diferentes proporções: 25 e 35%, na tentativa de se obter diferentes mecanismos de 

liberação. Foi utilizado um HPMC de cadeia média, comercialmente denominado de Methocel
®

 

K4M, que possui viscosidade entre 2000 a 5600 cPs, devido à sua capacidade de 

intumescimento/relaxamento, a qual exerce efeito pronunciado na cinética de liberação do 

fármaco incorporado.  Além disso, apresenta natureza não-tóxica e não-iônica (não apresentando 

problemas de compatibilidade), capacidade de incorporar elevadas quantidades de substâncias 

ativas, simplicidade, rapidez e economia na obtenção das formulações (LOPES; LOBO; COSTA, 

2005).  

 

Obtenção de Lotes de bancada da Forma Farmacêutica Comprimido 

Os comprimidos foram obtidos pelo processo de granulação por via úmida partindo dos 

grânulos das DS BNZ:PVP na proporção 25% de PVP que, de acordo com os dados expressos a 

seguir, apresentou os melhores resultados. A utilização da técnica de obtenção de DS tem sido 

utilizada com êxito na melhoria da solubilidade de fármacos pouco solúveis, com conseqüente 

melhoria na sua biodisponibilidade (LIMA et al, 2008). 

Soares-Sobrinho e colaboradores em 2008 relataram, em estudo de compatibilidade entre 

fármaco e excipientes, que a lactose monohidratada, também utilizada no presente estudo, não 

apresenta interações prejudiciais com o BNZ, salvaguardando assim possíveis problemas no 

estudo de estabilidade. 
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Por fim, o estearato de magnésio foi adicionado à mistura de pós. A mistura apresentou 

bom escoamento pelas paredes do equipamento e características de compressão satisfatórias, 

sendo utilizados punções côncavos de 11 mm na etapa de compressão. 

A fim de se avaliar a influência da concentração do polímero na liberação do fármaco, 

foram desenvolvidas duas formulações diferentes de comprimidos com concentrações distintas 

do polímero HPMC K4M, resultando em dois lotes de bancada (LB1 e LB2). Baseando-se numa 

planificação quantitativa de excipientes, foram manipulados dois lotes de bancada (LB) contendo 

150 g de massa de pó, os quais estão descritos na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Formulações dos lotes de bancada desenvolvidos (LB1 e LB2) 

Componente Lote LB1 (%) Lote LB2 (%) 

BNZ
* 

40 40 

PVP K-30 10 10 

35 HPMC 25 

Estearato de magnésio 1 1 

Celulose Microcristalina 

 

24 

 

 

14 

 

Total 100 100 

                       
*
 Granulado na proporção 25% de PVP. 

 

Controles de Qualidade Físico-químico 

Os procedimentos metodológicos empregados para a realização de peso médio, dureza e 

friabilidade seguiram os critérios estabelecidos na Farmacopeia Brasileira 5ª Edição.  O peso 

médio dos comprimidos foi determinado com o auxilio de balança analítica Bioprecisa
®
. Para o 

teste de dureza foi utilizado durômetro Varian
®
 e para a realização do teste de friabilidade dos 

comprimidos de BNZ foi empregado um friabilômetro PressTest
®
.  

Para a quantificação do fármaco nos comprimidos utilizou-se o método analítico 

desenvolvido e validado por Silva e colaboradores em 2007. A análise foi realizada em 

cromatógrafo de alta eficiência equipamento Shimadzu® com sistema controlador (Shimadzu 
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SCL - 20VP), bombas A e B (Shimadzu LC - 20AD VP), detector PDA (SPD-M20A VP), auto-

injetor (Shimadzu SIL - 20AD VP), forno (Shimadzu CTO - 20A) e os cromatogramas foram 

determinados através do programa LC – Solution® 1.0. Foram utilizadas as seguintes condições 

analíticas: coluna fase reversa Shimadzu®, C18, 5 μm, 25 cm × 0.46 cm, fluxo de 1,0 mL min-1, 

volume de injeção: 40 µL, comprimento de onda de 210 nm, temperatura de 40 ºC e fase móvel: 

acetonitrila/tampão fosfato pH 2,7 (80/20) (v/v)., sendo as amostras preparadas com a primeira 

diluição em acetonitrila, que é justificada pela hidrofobicidade do ativo e a segunda diluição em 

fase móvel acetonitrila:água (50:50), utilizando padrão secundário (99,99% de pureza). 

 

 

 

Perfil de dissolução das formas farmacêuticas desenvolvidas 

 

Com a finalidade de avaliar a influência de formulações com diferentes concentrações do 

polímero HPMC no comprimido contendo 200 mg de BNZ, os perfis de dissolução foram 

construídos a partir da quantificação do fármaco dissolvida nas cubas de dissolução, em 

intervalos de tempo pré-definidos, para os dois lotes dos produtos (LB1 e LB2). 

O estudo de dissolução in vitro foi realizado de acordo com metodologia desenvolvida por 

Lima (2009).  Os ensaios foram realizados a temperatura de 37 ± 0,5°C, com velocidade de 

rotação de 75 rpm, aparato 2 (pá) e meio de dissolução HCl 0.1 M com NaCl, pH 1.2 em um 

volume de 900 mL por cuba. 

Nos intervalos de tempo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 21 e 24 horas alíquotas de 

5mL foram retiradas,  filtradas em filtro de membrana 0,45 µm e devidamente diluídas para 

posterior determinação do teor de BNZ em espectrofotômetro UV / Vis da marca Micronal
®

 

modelo B582 no comprimento de onda de 324 nm, de acordo com metodologia desenvolvida e 

validada por Soares-Sobrinho e colaboradores em 2006. Foi realizada reposição do meio de 

dissolução e o ensaio foi realizado com as amostras em triplicata. 

Os resultados obtidos a partir do perfil de dissolução foram submetidos a cálculos 

matemáticos com o objetivo de determinar a cinética de dissolução do BNZ para os lotes de 

bancada desenvolvidos. A equação de regressão da reta foi determinada através das porcentagens 
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dissolvidas e não dissolvidas em função do tempo, utilizando-se dos modelos cinéticos 

representados na tabela II. O modelo matemático que melhor expressou o perfil de dissolução do 

BNZ dos produtos foi selecionado após avaliação do coeficiente de correlação, r de cada amostra 

nos diferentes modelo. 

 

 

Tabela 2. Modelos matemáticos de cinética de dissolução usados na avaliação do perfil de  

dissolução de comprimidos de BNZ 

Modelo Equação* 

Ordem zero Q0 = Qt + K0t 

Primeira ordem ln Qt =  ln Q0 + K1t 

Higuchi Qt = f t = KH t 

Hopfenberg 
 

*Qt - quantidade de fármaco liberado no tempo t; Q0 – quantidade inicial de 

fármaco em solução; Q∞ - quantidade de fármaco dissolvida no tempo total; Mt - 

quantidade de fármaco dissolvido no tempo t; M∞ - quantidade total de fármaco 

dissolvido quando a forma farmacêutica se desintegra por completo; K0, K1, KH, 

constantes de liberação de zero ordem, de primeira ordem, de e de Higuchi; t - 

tempo. 

 

Estudo de Fotoestabilidade 

 

Os comprimidos desenvolvidos (LB-1) foram submetidos à fotodegradação em câmara de 

fotoestabilidade Nova Ética
® 

(Modelo C242), que consiste na associação de lâmpadas UV e 

fluorescente a uma emissão total de 200 W/m
2
e 1.200.000 Lux, segundo preconiza a RE n°01 de 

2005 (ANVISA) e Q2B ICH. O estudo foi realizado a temperatura de 25°C em triplicata com 

padrão interno e externo para controle da fotodegradação das formas farmacêuticas, sendo a 

concentração de BNZ determinada por CLAE (SILVA et al., 2007). 

 

Análise estatística 

Os resultados foram analisados através de análise de variânvia (ANOVA) considerando-se 

o nível de significância (valor p) de 0,05. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Desenvolvimento de granulado disperso de BNZ 

 

A DS 25% de PVP apresentou grânulos homogêneos e rendimento de 99% em relação à 

massa dos pós pesados. Em contrapartida, a formulação com 50% de polímero não formou 

grânulos com facilidade, passou com dificuldade pela malha de granulação e apresentou menor 

rendimento (84,60%), quando comparado a DS 25%. 

A análise térmica dos granulados está representada na figura 1 e foi obtida comparando 

com as curvas de DSC e TG do fármaco puro, do polímero e das misturas-físicas (MF), obtida 

pela mistura do polímero e do fármaco unicamente, além das DS nas duas proporções em estudo.  

A curva de DSC do BNZ isolado (figura 1-A) possui características típicas de um produto 

anidro no estado cristalino com alto grau de pureza, apresentando um único processo 

endotérmico em aproximadamente 190°C referente ao ponto de fusão da substância pura, com 

posterior processo exotérmico referente à degradação térmica do fármaco em 287,06°C, descrito 

mais detalhadamente na análise termogravimétrica (figura 1-B). O PVP, entretanto, apresenta 

vários processos endotérmicos no intervalo de 50-120°C decorrente da perda de água, processos 

já descritos nos laudos técnicos do excipiente, não apresentando processo endotérmico 

característico de fusão da substância visto que o mesmo é uma substância amorfa.  

A análise térmica da MF BNZ:PVP apresentou um somatório dos eventos encontrados nos 

termogramas dos compostos isolados, com pico de fusão característico do  BNZ bem definido e 

picos referentes ao fenômeno de desidratação e decomposição do polímero, evidenciando que não 

há formação de DS na ausência do processo tecnológico de malaxagem da mistura. 

Nas curvas de DSC das DS (figura 1-A) foi possível verificar uma expressiva diminuição 

da intensidade energética desprendida no processo de fusão do BNZ quando comparada a MF, 

com deslocamento térmico para temperaturas inferiores, evidenciando que o processo de 

malaxagem possibilitou uma redução da energia necessária para fusão do fármaco, sugerindo um 

incremento em sua solubilidade devido à redução da energia de solvatação necessária para 

solubilização do BNZ. Fato evidenciado também pelo alargamento do pico de fusão do fármaco 

sugerindo a perda do estado cristalino do BNZ. A DS 50% apresentou um deslocamento térmico 

maior no pico de fusão em relação à DS 25%, que pode ser justificada pela maior quantidade de 
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polímero nesta dispersão (Figura 1 - A). Também a análise pela TG (figura 1-B) revela um 

decaimento de massa na amostra DS 50% com características mais pronunciadas com relação a 

decomposição do PVP isolado do que na amostra DS 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curvas de DSC (A) e TG (B) para os 

componentes isolados e para a DS de BNZ e PVP 

nas duas proporções.  

.  

(A) 

(B) 
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A análise por espectrometria no infravermelho pode evidenciar os possíveis grupamentos 

químicos do BNZ e PVP K-30 que estariam interagindo para formação das dispersões sólidas, 

porém no caso dos granulados dispersos desenvolvidos, poucas interações foram observadas no 

espectro das DS (Figura 2). 

Dados da literatura sugerem interações por ligações intermoleculares de hidrogênio entre os 

hidrogênios do BNZ e a carbonila do PVP, ou 

ainda entre a carbonila e o grupamento amida 

(N-H) do BNZ e hidrogênios do PVP. 

Portanto, para confirmação de tal hipótese 

o espectrograma no IV do BNZ (Figura 2) foi 

analisado relacionando seus picos 

característicos, principalmente com relação às 

bandas típicas das amidas (vibração de 

estiramento N-H), estiramento de carbonila 

(banda amida I) e deformação N-H (banda amida 

II), além das vibrações devido ao grupo 

benzílico e imidazólico. A banda devido às 

vibrações de estiramento N-H, encontra-se em 

3330 cm-1. A banda de estiramento da carbonila 

encontra-se em 1685 cm-1 e a deformação de N-

H (amida II) em 1565 cm-1, característica da 

amida secundária. Além dessas, a banda em 

1318 cm-1 é atribuída ao estiramento C-N. O 

conjunto de bandas em 3180, 3160, 3120, 3090 e 

3000 cm-1 surgem das vibrações de estiramento 

simétrico e assimétrico de metileno do grupo 

benzila e o estiramento do C-H aromático. 

 

 

 

 

Figura 2. Espectros de Infravermelho dos sistemas 

obtidos. 
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Interações tipo pontes de hidrogênio são observadas no espectro de infravermelho como 

deslocamento ou alargamento das bandas relacionadas, portanto, foi possível a observação do 

alargamento e sutil deslocamento da banda correspondente a carbonila do BNZ nas DS (1685cm-

1) bem como o alargamento das bandas referentes ao estiramento C-H não aromático (3010cm-

1), sugerindo que tais grupos sejam responsáveis pelas interações existentes. A cerca dos 

espectros pode inferir-se que o N-H pertencente ao grupamento amida do BNZ, não interage 

quimicamente com o PVP como inicialmente foi sugerido, visto que não houve alterações 

significativas nas bandas correspondentes.  

As curvas de dissolução do BNZ e das DS de PVP são representadas na Figura 4. Lima 

(2008) relata em seu estudo que a técnica de obtenção da DS apresenta melhor eficiência de 

dissolução, em relação as misturas físicas não processadas do BNZ com PVP.Os perfis de taxa de 

liberação foram plotados como percentual de BNZ dissolvidos das dispersões sólidas e BNZ puro 

versus tempo.  

A taxa de dissolução das dispersões sólidas de BNZ com PVP K30 foi significativamente 

maior que o BNZ isolado (Figura 3), demonstrando os efeitos solubilizantes do PVP. A DS 25% 

apresentou resultado satisfatório, com percentual de dissolução maior que 80% em 1h. Vários 

mecanismos têm sido propostos para explicar o aumento na cinética de dissolução de fármacos 

em dispersões sólidas, como a diminuição da cristalinidade, aumento da molhabilidade, e redução 

do tamanho de partículas do fármaco (CRAIG, 2002). 
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Figura 3. Perfil de Dissolução dos Granulados de dispersões sólidas do BNZ em PVP. 

 

 

 

 

Tabela 3. Eficiência de dissolução (ED%) das DS obtidas. 

Eficiência de Dissolução (ED%) 

Produto 20 min.   60 min. 

BNZ 1,2 4,3 

DS 25% 21 83 

DS 50% 19 60 

 

A comparação estatística dos valores de ED% demonstraram não haver diferenças 

significativas entre DS 25% e DS 50% PVP nos primeiros 20 minutos do ensaio, com valor de F 

calculado menor que tabelado, porém, após os 60 minutos, a DS 25% PVP mostrou-se mais 

eficiente e ideal na promoção da melhoria da solubilidade do BNZ. 

Apesar das curvas de dissolução apontarem a DS 25% como a mais indicada para compor a 

formulação do comprimido, os resultados obtidos nas análises de DSC (Figura 1-A) revelam que 

os deslocamentos dos picos de fusão são mais evidentes para a DS 50%, levando a inferir que a 

proporção do PVP na DS pode influenciar a liberação do fármaco por aumento na viscosidade do 

meio de dissolução quando o polímero está em maior concentração. O comportamento do 
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granulado da DS 25% no ensaio de dissolução determinou a sua escolha na composição dos dois 

lotes de comprimidos obtidos. 

 

 

Avaliação das características físico-químicas dos núcleos de benznidazol 

Os valores referentes aos ensaios físico-químicos de peso médio, dureza, friabilidade, teor 

e uniformidade de doses unitárias estão expressos na tabela 4. 

 

 

 

Tabela 4. Controle de Qualidade dos comprimidos obtidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os comprimidos obtidos apresentaram-se brancos, brilhantes e sem fissuras ou 

capeamento. Não houve dificuldade na manipulação do polímero quanto a escoamento e 

compactação.  

O peso médio é um parâmetro que influencia a quantidade de fármaco na forma 

farmacêutica. Os núcleos de BNZ foram planejados para um peso de 500 mg. Os resultados do 

peso médio obtido foram comparados às especificações da Farmacopeia Brasileira (2010), que 

permite variação de até 5% em peso para comprimidos não-revestidos com valor de massa de 250 

mg ou mais. Os resultados encontrados para o LBI e para o LBII satisfazem às especificações. 

A friabilidade de um comprimido determina a sua resistência ao rolamento, oferecendo 

informações úteis quanto à resistência ao desgaste por atrito dos comprimidos em operações de 

PARÂMETROS ESPECIFICAÇÕES LBI LBII 

 

Peso médio 

 

(500mg ± 5%) 

 

519,0 ± 0,6 

 

496,0 ± 1,7 

 

Friabilidade 

 

(<1,5%) 

 

0,1 

 

0,1 

Dureza 

 

(> 3,0 Kgf.cm-1) 

 

12,2 

 

5,2 

Teor 

 

(95-105%) 

 

102,2 

 

102,4 

 

Uniformidade 

de dose unitária 

 

 

(≤ 15) 

 

 

2,0 

 

 

4,5 
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embalagem, transporte e desgaste durante o revestimento. Segundo a Farmacopeia Brasileira 

(2010), o ideal é que o valor encontrado de friabilidade seja inferior a 1,5%. Os valores de 0,1% 

de perda de peso para LB1 e LB2 demonstram que diferentes proporções do polímero HPMC não 

interferem no cumprimento dessa especificação para ambos os lotes. 

A dureza é outro parâmetro importante que relaciona a resistência do comprimido ao 

esmagamento ou à ruptura sob pressão radial, com a força medida em Newton (N). A dureza de 

um comprimido é proporcional à força de compressão e inversamente proporcional à sua 

porosidade. De acordo com a farmacopeia Brasileira (2010), o mínimo aceitável é 30 N ou 3,0 

Kgf.cm
-1

. Ambos os lotes apresentaram valores de dureza acima do limite mínimo estabelecido 

na Farmacopeia Brasileira. 

Em relação ao ensaio de teor do fármaco determinado por CLAE apresentaram valores 

próximos a 100% para LB1 e LB2.  

O ensaio de uniformidade de doses unitárias seguiu os parâmetros estabelecidos pela 

Farmacopeia Brasileira (2010), seguindo o método de variação de peso. Os lotes obtidos 

obedecem o limite do valor de aceitação que deve ser menor ou igual a 15. 

 

Análise dos perfis de dissolução das formas farmacêuticas desenvolvidas 

 

Os perfis de dissolução dos comprimidos dos lotes LB1 e LB2 de BNZ estão apresentados 

na Figura 4. Os perfis da taxa de liberação do BNZ das matrizes comprimidas são expressos em 

percentual de BNZ dissolvido versus o tempo. 
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Figura 4. Perfil de dissolução das formas farmacêuticas desenvolvidas LB1 e LB2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fração de BNZ dissolvido para formas farmacêuticas desenvolvidas LB1 e LB2 
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O teste ANOVA utilizado na comparação dos perfis de dissolução de LB1 e LB2 revelou 

valores de F calculado menores que o F crítico tabelado nos intervalos de 6, 9, 12 e 24h, 

respectivamente, demonstrando não haver diferenças significativas na comparação dos perfis de 

dissolução. Entretanto, os resultados das frações de fármaco dissolvido por hora (figura 5) 

ilustram uma maior tendência de LB1 em manter a liberação do fármaco constante durante as 12 

primeiras horas do ensaio, quando o percentual de fármaco dissolvido é praticamente de 100%. 

As duas formulações apresentaram frações de liberação quase constantes e muito semelhantes até 

a 6h do ensaio. A partir desse ponto, as variações nas frações dissolvidas por hora foram mais 

acentuadas para LB2, essas variações são prejudiciais ao desenvolvimento da forma farmacêutica 

que deve seguir um padrão de liberação homogêneo durante os intervalos entre as doses. 

Quando são especificados limites superiores e inferiores a qualquer ponto do perfil, a 

diferença entre eles não deve exceder 20% do conteúdo em substância ativa da formulação (EEC-

Directive, 1992). A figura 6 demonstra também que as variações nas frações de BNZ dissolvido 

não ultrapassam esses limites. 

Os resultados obtidos com estudo da cinética de dissolução podem explicar o 

comportamento anômalo de liberação do fármaco a partir da 6h do ensaio. Os valores de 

coeficiente de correlação (r) expressos na tabela 5 mostram que o modelo matemático que melhor 

representa o perfil de liberação do BNZ é o modelo de Hopfenberg. Este modelo representa 

formas farmacêuticas que sofrem erosão heterogênea, uma vez que o passo limitante da liberação 

do fármaco é a erosão da matriz por si só e que a difusão dependente do tempo interna ou externa 

à matriz que sofre erosão não a influenciam. 

A interpretação dos valores obtidos nos ensaios de dissolução é facilitada pela utilização 

de uma equação genérica, que traduz matematicamente a curva de dissolução em função de 

alguns parâmetros relacionados com a forma farmacêutica. Em alguns casos, essa equação pode 

ser deduzida através de uma análise teórica do processo, como numa cinética de ordem zero. Na 

maioria dos casos, porém, não existe um fundamento teórico, sendo usada uma equação empírica 

mais adequada. O tipo de fármaco, a sua forma polimórfica, cristalinidade, tamanho de partícula, 

solubilidade e quantidade incorporada na forma farmacêutica podem influenciar a cinética de 

liberação (MANADAS, 2002). 
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Tabela 5. Valores dos estudos de regressão linear, aplicando modelo de zero ordem, primeira ordem, 

Higuchi e Hopfenberg, derivados dos perfis de dissolução dos produtos LB1 e LB2. 

Valores de coeficiente de regressão linear (r) 

Modelo LB1 LB2 

Ordem zero 0,8022 0,8343 

Primeira ordem 0,6236 0,6872 

Higuchi 0,9189 0,9260 

Hopfenberg 0,96506 0,9609 

 

 

Ambas as formulações apresentaram percentuais de fármaco dissolvido de 

aproximadamente 100% em 12 horas (Figura 6). Esse percentual apresentou poucas variações até 

alcançadas 24 horas do ensaio. O resultando aponta a ineficiência do polímero HPMC de baixa 

viscosidade em retardar a velocidade de dissolução do fármaco até o tempo pretendido para a 

liberação prolongada de 24 horas. Entretanto, considerando o tempo de meia vida do BNZ 

(12horas) é possível extrapolar estes resultados para uma formulação que libere o fármaco por 12 

hs e este permaneça agindo por mais 12h, totalizando o efeito desejado das 24hs. Porém essa 

hipótese só poderá ser aceita através de futuros estudos confirmatórios de biodisponibilidade. 

 

Estudo de Fotoestabilidade 

O estudo de fotoestabilidade foi realizado nos comprimidos matriciais que apresentaram 

melhores resultados no ensaio de dissolução (LBI) (figura 6)..  

Avaliando-se o teor de BNZ degradado foi possível determinar que o duplo sistema 

polimérico (PVP e HPMC) em que o BNZ encontra-se disperso formando o granulado e o 

sistema matricial, fornecem fotoproteção superior ao BNZ comprimido 100 mg comercial, pois 

Rolim em 2010 descreve que, devido a não penetração da irradiação, as formas farmacêuticas 

sólidas orais comercializadas pelo LAFEPE obtiveram decaimento inferior a matéria prima no 

estado sólido, em torno de 6,52% pela proteção física da forma farmacêutica para comprimidos 



105 

 

de liberação imediata, enquanto que o comprimido matricial desenvolvido obteve decaimento de 

BNZ de 4,85%, para o LB1 sob as mesmas condições experimentais. 

 

Figura 6. Fotografia dos comprimidos desenvolvidos fotodegradados (acima) e o controle (abaixo) de LB1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

A utilização da técnica de DS obtida pelo processo de malaxagem melhorou 

consideravelmente a solubilidade do BZN quando comparado com o fármaco isoladamente, fato 

que pode ser confirmado através da determinação do perfil de dissolução das amostras e das 

curvas termoanalíticas, onde ficou evidenciada a redução da energia necessária para fusão do 

fármaco. A análise de IV ilustra as possíveis interações entre o BNZ e o PVP após a formação 

das DS. O perfil de dissolução das DS obtidas foi determinante na escolha da DS 25% PVP para 

seguir no desenvolvimento do comprimido de liberação prolongada. Ambas as formulações de 

matrizes poliméricas apresentaram percentual de dissolução de aproximadamente 100% em 12 

horas, indicando a eficiência do polímero HPMC como retardante da velocidade de dissolução do 

fármaco, quando comparado com a formulação de liberação imediata disponível para 

comercialização. No entanto, os perfis de dissolução de LB1 e LB2 demonstram que as diferentes 

concentrações testadas do polímero HPMC nas matrizes não proporcionam efeito retardante 

maior na velocidade de dissolução. Apesar dos dois lotes terem sido aprovados nos testes de 

controle de qualidade, LB1 apresentou maior tendência em manter a fração de fármaco constante 

até alcançado os 100% de liberação, sendo a formulação escolhida para seguir com futuros 

ensaios in vivo. 
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Capítulo V 
 
 

 

7 - Avaliação dos parâmetros de rugosidade de superfície de 

comprimidos de benzniidazol por técnica de imagem Optical Coherence 

Tomography  
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Avaliação de parâmetros de rugosidade de superfície de comprimidos de 

benznidazol por técnica de imagem optical coherence tomography 

 

 

Resumo 

 

Optical Coherence Tomography é uma técnica óptica recentemente desenvolvida que produz 

perfis de profundidade tri-dimensional de objetos. É um método interferométrico não-destrutivo 

que responde a um índice de variação refrativo na amostra em estudo e pode alcançar uma 

profundidade de penetração de poucos milímetros. Neste estudo foi utilizada a técnica do OCT 

para avaliar os parâmetros de rugosidade de superfície e de fratura de comprimidos de 

Benznidazol. Foram avaliadas algumas amostras dos comprimidos e calculados os parâmetros de 

rugosidade Ra e Rs. Os resultados foram correlacionados com os testes de controle de qualidade 

dos comprimidos, demonstrando que, dentro de um mesmo lote, tem-se rugosidades variadas 

entre os diversas amostras. A técnica demonstrou ser de grande importância para o controle de 

qualidade de comprimidos, pois fornece informações importantes que podem ser relacionadas a 

alguns parâmetros físico-químicos de comprimidos. 

 

Palavras-chave: Optical Coherence Tomography, comprimidos, rugosidade. 
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Introdução 

Rugosidade de superfície e de fratura são importantes parâmetros em muitas áreas da 

ciência. Na área Farmacêutica, existem muitos trabalhos que descrevem sua utilidade 

(SILVENNOINEN et al, 2009; NARAYAN et al, 2003). A determinação das características 

superficiais de aglomerados é de grande importância no controle de qualidade destas partículas 

para um posterior processamento. Assim, a rugosidade de superfície representa um fator 

relevante no que diz respeito aos processos de enchimento de cápsulas e de compressão. 

Rugosidade de superfície é um importante fator, por exemplo, em revestimento de comprimidos, 

absorção e em interações partícula-partícula
 
(PODZECK, 1998). Na análise de superfície de 

comprimidos, atenção considerável deve ser dada à medida de parâmetros padrões de rugosidade 

de superfície
 
(SEITAVUOPIO, 2003, 2005, 2007). 

Rugosidade de superfície pode ser definida como uma pequena variação de escala na altura de 

uma superfície física. Parâmetros estatísticos de rugosidade de superfície são definidos em 

padrões internacionais. O parâmetro mais utilizado é a média da rugosidade de superfície 

representada pela expressão 

 

Onde f (x,y) é o perfil de superfície em função da locação no sistema de co-ordenada Cartesiano, 

e (f (x,y)) é a média de superfície dada com o mínimo de variância. A área de varredura é 

definida por A (JUUTI et al., 2009). 

Além deste principal parâmetro, diversos outros parâmetros de rugosidade de superfície são 

apresentados na figura 1 e na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 
Figura 1. Representação de uma linha de perfil de varredura de superfície (SANTOS et al., 2006) 

 

 

 

Quadro 1. Parâmetros de rugosidade de superfície (SANTOS et al., 2006) 

 

As microscopias óptica e eletrônica são técnicas normalmente utilizadas na caracterização da 

morfologia de superfícies como, por exemplo, de pellets ou comprimidos, possibilitando a 

obtenção de imagens de boa resolução. Contudo, estas técnicas produzem apenas informações 

qualitativas sobre a rugosidade ou aspereza da superfície. Como uma nova alternativa, será 

apresentada neste trabalho, uma nova técnica de imagens quali-quantitativa para medida de 

rugosidade de superfície de comprimidos, a Optical Coherence Tomography (OCT). 
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1 Optical Coherence Tomography (OCT) 

 

Optical coherence tomography é uma técnica de imagem óptica não invasiva, livre de 

contato que fornece a visualização de microestrutura entre meios dispersos (HUANG et al., 1991, 

FUJIMOTO et al., 1995; BASHKANSK et al., 1997). HUANG et al. desenvolveu a primeira 

configuração de OCT e demonstrou o enorme potencial desta nova tecnologia, apresentando as 

imagens transversais de  diferentes amostras de tecido do olho humano e dos vasos sanguíneos.  

Em OCT, a radiação de baixa coerência, a fonte de luz de banda larga, tal como um diodo 

super-luminescente, é focado para o objeto da amostra. Um interferômetro de Michelson e um 

detector de intensidade são usados para analisar a coerência da radiação refletida.  Enquanto a 

maioria dos fótons incidentes seja refletida da  superfície da amostra ou espalhadas pelo meio da 

amostra, um número  de fótons são refletidos a partir das estruturas internas da  amostra. Estes 

fótons ainda exibem coerência e pode ser detectado  pelo interferômetro. Interferência entre a 

amostra e o espelho de referência é observada, quando a diferença de caminho óptico entre  

os dois braços do interferômetro é menor do que a coerência do comprimento da radiação de 

origem. Ao digitalizar a referência espelho do interferômetro, informações sobre a profundidade 

da amostra é obtida (Figs. 2 e 3). 

 

Figura 2. Esquema de uma configuração de OCT com base em um padrão de interferômetro de  Michelson com fibra 

óptica. Exemplo ilustrativo onde o objeto a ser analisado seria um comprimido, a fim de avaliar sua superfície. 
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Figura 3. Princípio da medição do OCT, ilustrando os pulsos de luz que são refletidos da amostra (comprimido) e do 

espelho (1,2,3 e 4). 

 

 

 

 

Em 2008, Zeitler e Gladden, relataram que até a quela data, não houve comunicados 

aplicações da técnica de imagem por Optical Coherence Tomography na  literatura farmacêutica. 

Os autores relatam ainda que uma série de excipientes muito comuns para formas farmacêuticas 

sólidas de uso oral como o   dióxido de titâneo, são fortemente absorvidos no infravermelho 

próximo e a penetração da radiação iria, portanto, limitar-se à superfície da amostra.  

Além disso, o tamanho das partículas de formulações farmacêuticas é  muitas vezes em uma 

escala de comprimento similar ao comprimento de onda no infravermelho próximo, que 

conduzirá à dispersão muito forte e, portanto, reduzido  sinal em OCT. Mesmo que o trabalho 

recente no campo da caracterização dos materiais não-destrutivos seja encorajador, promissor e 

forneça  algumas indicações de que o OCT pode ser útil para a caracterização  de formas 

farmacêuticas sólidas, trabalhos de pesquisa detalhados são necessários para comprovar o uso e a 

importância desta técnica na área da Tecnologia Farmacêutica.  



115 

 

Neste trabalho, é demonstrado pela primeira vez o uso de imagens obtidas por Optical 

Coherence Tomography (OCT) na caracterização de parâmetros de rugosidade de comprimidos 

de Benznidazol (figura 4), que é o fármaco antichagásico utilizado no tratamento da doença de 

Chagas. 

 

Figura 4. Estrutura tri-dimensional espacial do Benzznidazol (software J Mol) 

 

 

 

Materiais e métodos 

 

Materiais 

 

Foram utilizados comprimidos de Benznidazol desenvolvidos no Laboratório de 

Tecnologia dos Medicamentos da UFPE, contendo os seguintes excipientes farmacêuticos: 

celulose microcristalina, glicolato de amido sódico e estearato de magnésio.  

 

Métodos 

Foram selecionadas aleatoriamente, dentro do lote de comprimidos desenvolvidos, quatro 

amostras dos comprimidos de Benznidazol para as análises de rugosidade de fratura e rugosidade 

de superfície através da técnica de OCT. 

Os comprimidos de benznidazole foram medidos através de uma paquímetro, onde foram 

medidos diâmetro e altura de cada amostra, conforme figura 5.  
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Figura 5. Ilustração de um comprimido de Benznidazol, com paquímetro na medição de dimensões típicas dos 

comprimidos. 

  

               

 

 

 

 

Cálculos dos parâmetros de rugosidade 

 

Os parâmetros de rugosidade foram calculados através das seguintes equações: 

 

 

-Média de rugosidade:                                                - Média da raiz quadrada da rugosidade: 
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Controle de Qualidade dos comprimidos 

 

Foram realizados teste de controle de qualidade dos comprimidos de Benznidazol, onde 

foram analisados: dureza, friabilidade, desintegração, dissolução, peso médio, uniformidade de 

conteúdo e doseamento. Todos os testes foram realizados de acordo com a USP 30. Os resultados 

das análises são demonstrados na tabela 2. 

 

 

Resultados e discussão 

 

Na tabela 1 estão representadas todas as análises de controle de qualidade dos comprimidos 

de benznidazol desenvolvidos no laboratório, sempre respeitando os parâmetros farmacopeicos 

presentes na USP 30, com relação a limites de aceitação e numero de amostras a serem 

submetidas aos testes. Os resultados demonstrados são as medias das amostras analisadas, de 

acordo com cada teste realizado. 

 

 

Tabela 1. Controle de qualidade dos comprimidos de benznidazol 

 

 Dureza 

Kgf 

Friabilidade 

% 

Peso 

médio 

mg 

Desintegração 

segundos 

Teor 

% (DPR) 

Uniformidade 

de conteúdo 

% (DPR) 

BNZ 6.30 0.01 0.35 >30 99.80 

(0.5) 

99.70 (0.25) 
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Figura 6: Perfil de dissolução dos comprimidos de Benznidazol, comparado ao do referência Rochgam 

 
Estes mesmos comprimidos foram utilizados no desenvolvimento do teste de dissolução in 

vitro para forma farmacêutica solida comprimidos de benznidazol, em trabalho publicado por 

Lima et al, 2009, onde foram utilizadas condições sink especificas para o desenvolvimento do 

método. O perfil de dissolução dos comprimidos desenvolvidos esta representado na figura 6 e 

foi realizado em estudo comparativo ao medicamento de referencia Rochagan, do fármaco 

benznidazol. 

 

Figura 7. Imagem OCT de um comprimido, sem o tratamento no MATLAB, demonstrando a rugosidade da fratura 

da amostra. 
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Na figura 7, é apresentada uma imagem “bruta” da superfície da fratura vertical de um 

comprimido, onde é observada em branco, a rugosidade da superfície da fratura. Esta imagem é 

projetada no momento que se passa o sensor do equipamento diretamente sobre a superfície da 

fratura da amostra. Esta mesma imagem foi posteriormente tratada no MATLAB para melhor 

visualização dos detalhes de rugosidade desta fratura (figura 8). 

 

Figura 8. Imagem OCT de um comprimido, com o tratamento no MATLAB, demonstrando a rugosidade da fratura 

da amostra. 

 

 

Na figura 8 é observado o tratamento da imagem bruta do mesmo comprimido da figura 7, 

onde a rugosidade da fratura vertical é apresentada através de uma imagem mais nítida. 

Foram analisadas posteriormente 04 amostras de comprimidos (A, B, C e D) de BNZ por 

OCT, a fim de demonstrar as rugosidades de superfície e de fratura destas amostras e fazer uma 

co-relação com os parâmetros físico-químicos. Estas imagens foram tratadas no MATLAB para 
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melhor visualização dos perfis de rugosidade e para calcular os parâmetros de superfície dos 

comprimidos (Ra e Rs) e estão representadas nas figuras 9 e 10. 

 

Figura 9: Imagens de OCT da superfície dos comprimidos A e B, após tratamento no MATLAB, onde estão sendo 

analisadas rugosidade da superfície e da fratura das amostras. 
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Figura 10: Imagens de OCT da superfície dos comprimidos C e D, após tratamento no MATLAB, onde estão sendo 

analisadas rugosidade da superfície e da fratura das amostras. 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Resultados dos parâmetros de rugosidade dos comprimidos. 

 

Samples Ra (μm) Rs (μm) 

A 18.2 23.5 

B 70.7 81.5 

C 17.1 22.3 

D 17.7 23.7 

 

 

Segundo as amostras analisadas nas figuras 9 e 10, a amostra B foi a que apresentou maior 

variação de rugosidade de superfície, bem como na rugosidade da fratura do comprimido. Isto 

está bastante evidenciado nas imagens de OCT , onde os valores de Ra e Rs(tabela 2) também 
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corroboram para uma variação destes parâmetros para a amostra do comprimido B. As amostras 

C e D, tanto nas imagens de OCT, quanto nos valores de Ra e Rs, apresentam valores muito 

próximos e imagens muito semelhantes. Apesar das imagens e cálculos de Ra e Rs da amostra A 

apresentarem-se ligeiramente diferentes das amostras C e D, não existem aparentemente grandes 

variações entre estas amostras. 

Particularmente esta grande variação nos valores de Ra e Rs (70.7 e 81.5), respectivamente, 

e grande variação gráfica das imagens de OCT referentes ä rugosidade de superfície e de fratura, 

podem estar associadas a uma amostra produzida fora dos padrões de controle de qualidade, 

principalmente com relação ao parâmetro dureza e friabilidade, que poderião ser responsáveis por 

esta grande variação de rugosidade. Isto pode ser explicado também pelo fato de que todos os 

testes de controle de qualidade foram realizados utilizando um numero de comprimidos 

determinados, segundo a farmacopéia americana e os valores representados na tabela 1 referem-

se a media dos valores obtidos para cada parâmetro de controle. Portanto, mesmo os valores dos 

testes de controle de qualidade estando dentro das especificações farmacopeicas, um ou outro 

comprimido dentro do lote total podem estar fora dos padrões. 

Neste caso, as imagens de OCT identificam claramente grandes diferenças de rugosidade 

entre as amostras, o que a olho nu não é possível, pois aparentemente as amostras apresentam 

rugosidade de superfície e de fratura praticamente iguais. 

Com relação as imagens de OCT para a rugosidade de fratura dos comprimidos, este parâmetro 

esta associado principalmente a dureza e a friabilidade dos comprimidos, que são parâmetros 

físicos importantíssimos e que também poderão interferir na sua desintegração e ate na dissolução 

das amostras.  

 

Conclusão 

 

Neste trabalho, foram analisados os parâmetros de rugosidade de superfície de 

comprimidos de Benznidazol. Foi utilizada a técnica de imagens por optical coherence 

tomography para as análises de superfície destes comprimidos. Foi observada uma grande 

variação nos parâmetros de rugosidade em uma das amostras, que pode estar associada a uma 

amostra em não conformidade com os teste de qualidade apresentados no trabalho. Ficou 

evidente a importância desta nova técnica de imagens para análise de  comprimidos, pois detalha 
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através de imagens nítidas aspectos importantes de rugosidade de superfície e de fratura de 

comprimidos e variações importantes que são imperceptíveis a olho nu. De acordo com as 

imagens e com as medidas de rugosidade, pode-se observar que rugosidade de superfície esta 

diretamente relacionada com parâmetros importantes farmacopéicos, e que estes estudos são de 

fundamental importância também em estudos de pré-formulação de formas farmacêuticas solidas.   

A vantagem da técnica de OCT utilizada no estudo é que pode gerar imagens tanto em um 

ponto especifico quanto em uma área sobre o comprimido.  

A natureza não destrutiva e a alta resolução espacial (abaixo de 10 µm) e velocidade (4-25 

frames/s nos sistemas aqui usados) colocam o OCT como uma tecnologia bastante atrativa para 

verificação de diagnósticos de comprimidos, especialmente pelo baixo custo e facilidade no uso 

desta alternativa tecnológica. Além disso, o OCT oferece várias vantagens sobre outros métodos, 

em particular uma alta sensitividade para variações em aspectos físicos e propriedades químicas. 

Ficou evidente que trata-se de uma técnica promissora para investigar e entender características 

funcionais, físicas e morfológicas de comprimidos. Nesta pesquisa foram observados importantes 

aspectos de desenvolvimento e otimização de formas farmacêuticas sólidas, o que demonstra a 

importância desta nova técnica para aplicações na tecnologia farmacêutica e futuro uso em 

laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento de indústrias farmacêuticas. 
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Capítulo VI 
 
 

 

8 - Avaliação de comprimidos de Benznidazol através de espectroscopia e 

microscopia Raman e NIR 
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Avaliação de comprimidos de Benznidazol através de espectroscopia e 

microscopia Raman e NIR 

 

 
 

Resumo 

 

A inclusão de sistemas de imagens hiperespectrais no desenvolvimento e produção de produtos 

farmacêuticos é considerada uma tendência de sucesso no controle de qualidade de formas 

farmacêuticas sólidas. A correta distribuição tanto do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), quanto 

dos excipientes é essencial para assegurar o comportamento correto do comprimido quando 

ingerido. No presente trabalho foram avaliados o fármaco BNZ e comprimidos matricias com o 

polímero HPMC, através de espectroscopia e microscopia Raman e NIR. Os resultados das 

análises Raman demosntraram através dos espectros, que uma alta fluorescência foi apresentada 

nos espcetros dos excipientes presente nos comprimidos e esta fluorescência influenciou nos 

espectros dos comprimidos, principalmente nos do lote B2, onde o HPMC encontra-se em uma 

maior concentração do que no lote B1. Através das imagens Raman, foi possível visualizar uma 

maior homogeneidade na distribuição do BNZ no comprimido B1 do que no comprimido B2. 

Nos resultados das análises NIR, foi observada a distribuição do BNZ e de todos os excipientes 

nos comprimidos B1 e B2, porém não tão claramente pôde ser observada a diferença de 

homogeneidade da distribuição do fármaco nos dois diferentes lotes de comprimidos. As duas 

técnicas demonstraram ser de grande potencial para avaliar fármacos, excipientes e formas 

farmacêuticas sólidas e fornecer importantes informações que serão úteis para as características 

físico-químicas dos medicamentos desenvolvidos. 

 

 

Palavras-chave: espectroscopia e microscopia Raman e NIR, comprimidos, homogeneidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Introdução 

 

A espectroscopia vibracional abrange o infravermelho-próximo (NIR), infravermelho-

médio (MIR) e espectroscopia Raman. A espectroscopia Raman tem sido empregada em análises 

farmacêuticas, apresentando inúmeras vantagens em relação aos métodos convencionais, 

principalmente pelo fato de ser uma técnica rápida e não destrutiva. Permite identificar ativos 

farmacêuticos, assim como outras substâncias presentes nas formulações, sem necessidade de 

tratamento prévio das amostras (DE BEER et al, 2007).  

As vantagens oferecidas pela espectroscopia Raman têm feito desta técnica uma das mais 

atrativas na determinação qualitativa e quantitativa de medicamentos. Muitas formas 

farmacêuticas têm sido qualificadas e quantificadas por este método, como: comprimidos, 

cápsulas, soluções, suspensões, injetáveis, entre outros (VANKEIRSLBILCK et al., 2002). A 

principal limitação da Espectroscopia Raman é a fluorescência, processo que compete com o 

espalhamento Raman devido à absorção e conseqüente decaimento das bandas eletrônicas dos 

átomos, pois pode interferir na detecção do sinal Raman que é muito fraco. Porém, esse 

fenômeno pode ser contornado quando da escolha de uma fonte laser com comprimento de onda 

longo como na região do infravermelho próximo (BRITISH PHARMACOPEIA, 2008). 

Nas últimas décadas, vários trabalhos científicos vêm sendo desenvolvidos visando ao 

estudo e à aplicação da espectrometria NIR (COCHCHI et al, 2006; REICH, 2005; AZZOUZ & 

TAULER, 2008). Atualmente, esta técnica tem ganho aceitação pela indústria farmacêutica como 

meio de identificação (CIURCZAC, 1987; SCAFI & PASQUINI, 2001), quantificação (SCAFI 

& PASQUINI, 2001; BLANCO et al, 2000; BROAD  et al, 2001) e controle de parâmetros 

físicos e químicos (BLANCO et al, 2006; OTSUKA, 2006), seja da matéria-prima ou do produto 

final. A espectroscopia Raman é uma técnica rápida em comparação com outras técnicas, como 

cromatografia clássica. De fato, em menos de 1 min, uma amostra pode ser analisada. Ao 

contrário dos espectros NIR, os espectros Raman de comprimidos têm a vantagem de revelar 

picos específicos do fármaco (ROGGO et al, 2010). 

As técnicas analíticas de imagens hiperespectrais, como Infravermelho Imagens e o 

Raman Imagens, compreendem um grupo de técnicas atrativas no desenvolvimento e produção 

de comprimidos farmacêuticos. 
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A microscopia Raman e NIR, permitem a obtenção dos espectros com resolução 

micrométrica e o mapeamento da superfície através das imagens. Esta é uma das principais 

técnicas de estudo de misturas heterogêneas de sólidos orgânicos ou inorgânicos, sendo 

particularmente adequada ao estudo de sistemas multifásicos e multicomponente, mesmo em 

escala micrométrica MAZALI et al., 2009). 

Este trabalho apresentou a avaliação de comprimidos matriciais de BNZ, bem como do 

fármaco isolado e dos excipientes presentes na formulação, através de técnicas espectroscópicas e 

de imagens por RAMAN e IV (NIR), visando a homogeneidade e distribuição entre o fármaco e 

os excipientes nos comprimidos. 

 

Material 

 

Foram utilizadas o Benznidazol, os excipientes PVP, HPMC, CMC e estearato de 

Magnésio. Também foram analisados os comprimidos matriciais de BNZ, lotes 1(25% de 

HPMC) e 2 (35% de HPMC). 

 

Métodos 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A morfologia das superfícies das amostras foi examinada utilizando um microscópio Jeol
®

 

JSM-5900, após serem fixadas em fita de dupla face de carbono e metalizadas com ouro por 15 

min (Metalizador Baltec
®
 SCD 050). As eletromicrografias foram obtidas em uma câmara com 

tensão de excitação de 15 KV. Foram realizadas imagens do fármaco BNZ em diferentes 

resoluções e dos excipientes PVP e HPMC. 

 

Espectroscopia e Microscopia de Infravermelho (IV) 

O espectro de infravermelho foi obtido utilizando o equipamento PerkinElmer® 

(Spectrum 400) com dispositivo de reflectância total atenuada (ATR) com cristal de selênio. As 

amostras a serem analisadas foram transferidas diretamente para o compartimento do dispositivo 

de ATR, sendo o resultado obtido da média de 4 varreduras. Para a obtenção das imagens foi 

utilizado um microscópio Spotlight 400N FT-NIR e as micrografias foram obtidas de 650 a 4000 
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cm
-1

 na resolução de 4 cm
-1

, em uma área de 256X256 µm.  

 

Espectroscopia e Microscopia RAMAN 

Foi utilizado o espectrômetro RAMAN WITEC Alpha 300 S, com laser de 514 nm, 

Argon íon laser; raio espectral de 300 a 3500 cm -1; resolução de 0,05 cm-1 (grating with 600 

grooves/mm); área de 25X25 µm, 50X50 µm e 75X75 µm. Foram analisados através do 

RAMAN, cada componente isolado dos comprimidos, onde foram gerados os espectros 

individuais de cada excipiente e do fármaco. No caso do BNZ além do espectro, foi realizada 

também a imagem RAMAN, a fim de comparar os espectros e as imagens do fármaco e dos 

comprimidos. Tanto para o BNZ quanto para os comprimidos, foram realizadas imagens para 

cada comprimido (25% de HPMC e 35% de HPMC), em 3 áreas (25X25 µm, 50X50 µm e 

75X75 µm), bem como o espectro RAMAN de cada um. 

 

Resultados e discussão 

A figura 1 demonstra fotomicrografias de MEV do fármaco BNZ, que revelam a estrutura 

cristalina deste fármaco, com cristais regulares e bem definidos, o que é uma característica de 

fármacos de baixa solubilidade em água. Sendo assim, o MEV confirma informações importantes 

sobre a morfologia do fármaco e confirmação da sua estrutura cristalina, informações importantes 

na composição de um fármaco para o desenvolvimento de formas farmacêuticas sólidas. 

 

Figura 1. MEVs do BNZ em 3 diferentes resoluções, demonstrando o aspecto cristalino do fármaco. 
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Na figura 2, estão apresentadas as micrografias MEV dos excipientes HPMC e PVP, dois 

importantes polímeros presentes nas formulações dos comprimidos deste estudo, onde o PVP 

interagiu quimicamente com o BNZ formando dispersões sólidas e o HPMC é o polímero 

responsável pela liberação prolongada do BNZ na formulação. Nota-se a diferença morfológica 

entre os ois  onde o primeiro apresenta-se com morfologia não cristalina com formato bastante 

irregular e o PVP apresenta formato também não cristalino, com partículas esféricas de tamanhos 

de partículas diferentes, inclusive uma localizando no interior de outras, como bem demonstrado 

na figura 2. 

 

Figura 2. MEVs do HPMC e do PVP, demonstrando os aspectos morfológicos dos dois 

polímeros. 

 

 

 

 

Os espectros RAMAN e IV do BNZ são demonstrados na figura 3, onde são apresentadas 

as bandas características de cada grupamento químico. No espectrograma no IV foi analisado 

relacionando seus picos característicos, principalmente com relação às bandas típicas das amidas 

(vibração de estiramento N-H), estiramento de carbonila (banda amida I) e deformação N-H 

(banda amida II), além das vibrações devido ao grupo benzílico e imidazólico. A banda devido às 

vibrações de estiramento N-H, encontra-se em 3330 cm-1. A banda de estiramento da carbonila 

encontra-se em 1685 cm-1 e a deformação de N-H (amida II) em 1565 cm-1, característica da 

amida secundária. Além dessas, a banda em 1318 cm-1 é atribuída ao estiramento C-N. O 
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conjunto de bandas em 3180, 3160, 3120, 3090 e 3000 cm-1 surgem das vibrações de estiramento 

simétrico e assimétrico de metileno do grupo benzila e o estiramento do C-H aromático.  

Na análise do espectro RAMAN do BNZ, a banda larga cobrindo todo o espectro é devido 

a fluorescência de moleculas no composto que absorvem o laser de excitacao (514 nm). São 

observados dois picos característicos em 1130 cm-1 (ligações C-C) e 1360 cm-1 (ligações NO2). 

 

Figura 3. Espectros IV e RAMAN do BNZ 

 

 
Figura 4. Imagens RAMAN do BNZ a 25x25, 50x50 e 75x75 um 

 

     

. 
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As imagens da figura 4 cobrem áreas de 25X25, 50X50 e 75X75 micrometros e são 

representações de imagens do espectro do BNZ já representado na figura 2. A área em azul 

corresponde a presença de moléculas cujo modo vibracional estão centradas em 1130 cm-1. A 

área em vermelho, a qual representa a presença de microcristais de BNZ, corresponde a 

moléculas com modo vibracional centrado em 1360 cm-1. 

 

A figura 5 demonstra os espectros IV e Raman de cada excipiente presente nos 

comprimidos desenvolvidos, onde cada banda de IV e sinais Raman são demonstrados de acordo 

com cada grupamento químico correspondente. Vale ressaltar que no caso dos excipientes, em 

todos os espectros Raman, ocorreu uma fluorescência elevada, processo que compete com o 

espalhamento Raman devido à absorção e conseqüente decaimento das bandas eletrônicas dos 

átomos, pois interferiu na detecção do sinal Raman que é muito fraco.  

 

Para auxiliar na melhor elucidação dos espectros Raman dos excipientes, foram consultados 

doados da literatura, onde alguns autores publicaram trabalhos com espectros Raman de 

importantes excipientes farmacêuticos utilizados em formas farmacêuticas sólidas. Os espectros 

Raman dos excipientes CMC, HPMC, PVP e estearato de Magnésio foram elucidados por 

VAJNA et al, (2010), KIM ett al (2006), HAUSMAN et al (2005) e VEIJ et al (2008), onde são 

observadas as bandas características de cada excipiente. 
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Figura 5. Espectros IV e RAMAN dos excipientes A. CMC; B. estearato de magnésio; C. HPMC e D. PVP. 

 

 

De acordo com os autores citados, o CMC possui grupos químicos funcionais principais 

entre 858cm
-1

 e 1164 cm
-1

, onde estão presentes ligações de estiramento C-C e C-O-C simétrico. 

O estearato de Magnésio apresenta entre 1040 cm
-1

 e 1452 cm
-1

, ligações C-C, CH2 e CH3. O 

HPMC possui ligações bem características em torno de 900, 1100 e 1400 cm
-1

 e o PVP apresenta 

ligações C-C e CH2 principalmente entre 977 e 1452 cm
-1

. 
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Figura 6. Espectros RAMAN do BNZ (A), comprimidos B1 (B) e comprimidos B2 (C). 

 

 

 

Na figura 6 apresentam-se os espectros Raman do BNZ puro, e dos comprimidos B1 e B2, 

a fim de avaliar a influência dos excipientes, principalmente do HPMC, no espectro do fármaco e 

tentar visualizar alguma interação fármaco-excipiente. Através da figura 6A, observa-se o 

espectro da BNZ, com os picos característicos em 1130 cm
-1

 e 1360 cm
-1

. Na figura 5B 

observam-se os mesmos picos característicos no espectro do comprimido B1, observando-se uma 

fluorescência característica, já que no comprimido existem os outros excipientes que 

apresentaram esta fluorescência nos espectros Raman isoladas de cada componente. Esta alta 

fluorescência é mais evidenciada ainda na figura 5C, onde está representado o espectro Raman do 

comprimido B2, onde a concentração mais alta deste polímero contribuiu ainda mais para a alta 

fluorescência observada no espectro. Sugere-se que, através dos espectros Raman comparativos 

entre o fármaco isolado e os comprimidos, que através desta técnica espectroscópica, não se pode 
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observar interação química entre o BNZ e os outros excipientes, já que os picos Raman 

característicos do fármaco não forma modificados nos espectros dos comprimidos. 

 

 

Figura 7. Imagens Raman dos comprimidos B1 (a) e comprimidos B2 (b), em uma área de 75X75 µm. 

 

   

 

    

As imagens Raman dos comprimidos de BNZ 25% de HPMC (B1) e comprimido de BNZ 

35% de HPMC (B2) em uma área de 75X75 µm são ilustradas na figura 7. O BNZ é disperso 

através da matriz dos comprimidos, com larga resposta espectral do BNZ, como resultado da sua 

alta concentração na formulação (40%).Nas imagens, a escala de absorbância é fixada, com áreas 

de alta absorbância (alta concentração do BNZ) coloridas em amarelo e áreas de baixa 

absorbância (baixa concentração do BNZ), com coloração preta, ou seja, quanto mais clara a cor, 

mais fármaco existente em uma maior concentração na amostra, e quanto mais escura for a 

região, tem-se menor concentração do fármaco. Dessa forma, o mapa de distribuição das imagens 

é analisado, para avaliar a distribuição do BNZ na forma farmacêutica. Pode-se notar na figura 7a 

que o fármaco encontra-se distribuído de forma mais homogênea no comprimido, pois existe 

BNZ distribuído por praticamente toda a imagem, na área analisada. Já na figura 7b, observa-se 

que o fármaco está distribuído irregularmente e de forma mais heterogênea na matriz do 

comprimido, sendo notado isto com o acúmulo de BNZ em maior concentração na parte superior 

da imagem, demonstrando a não distribuição de forma igualitária na forma farmacêutica.  

(a) (b) 
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Para as análises de NIR, foi obtida inicialmente uma imagem do BNZ puro, em uma área 

ampliada, no modo de configuração Point mode, a fim de observar o mapa de distribuição 

detalhado do fármaco, como pode ser observado na figura 8. Observa-se uma prevalência da cor 

verde na imagem do BNZ puro, correspondente provavelmente às bandas características do 

espectro do BNZ localizadas principalmente na região espectral entre 600 cm-1 e 1700 cm-1, que 

é a região onde tem-se o maior número de bandas dos grupamentos químicos do BNZ. As outras 

cores representam bandas de intensidade mais fraca e nas demais regiões espectrais do BNZ.  

 

Figura 8. Imagem NIR do BNZ puro, em uma área mais abrangente da amostra. 

 

 

Posteriormente, foram obtidas imagens do BNZ, dos excipientes e dos comprimidos B1 e 

B2, em uma área de 256X256 µm, além de cada espectro NIR correspondente, como visto nas 

figuras 9, 10 e 11. Pode-se observar na figura 9, que em uma área menor da amostra, percebe-se 

um maior detalhe de cores correspondente aos espectros das bandas principais do fármaco, onde 

além do verde, tão predominante na figura 8, as outras cores são bem elucidadas nesta menor área 

de varredura da imagem. Como correlação da imagem do BNZ isolado (figura 9) para o BNZ nos 

comprimidos (figura 11), foi adotada a escala de cor predominante na imagem do point mode, ou 

seja, a cor verde. 
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Figura 9. Imagem NIR do BNZ puro, em uma área de menor tamanho, com espetro NIR correspondente 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 9 verifica-se ainda o espectro NIR do BNZ puro, onde observa-se um espectro 

com ruído,denominado de espectro de reflectância, o que é observado também nos outros 

espectros dos excipientes e dos comprimidos. Observa-se que os espectros NIR não são 

conclusivos para dar informações sobre homogeneidade da amostra ou até interação entre 

fármaco-excipiente, como evidenciado em todos os espectros de reflectância NIR apresentados. 

 

 

Figura 10. Imagens e espectros NIR do CMC (a), PVP (b), HPMC (c) e EstMG (d). 

                      

a 
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Figura 11. Imagens e espectros NIR dos comprimidos B1 e B2. 

       

      

 

As imagens NIR  permitem que a distribuição espacial dos componentes de uma amostra a 

serem mapeados com base na assinatura espectroscópica única de cada componente (CLARKE, 

2004). As imagens NIR avaliaram a distribuição do BNZ em uma área do comprimido. A figura 

11 mostra a distribuição do BNZ através da superfície do comprimido usando objetiva de 131 

µm/pixel. O escore de escala de valores é uma indicação da distribuição espacial e abundância 

relativa do fármaco. A abundância se refere à distribuição do fármaco em um ponto particular da 

amostra (área do comprimido analisada por um pixel da imagem) (DE JUAN et al, 2011).  

Na figura 11, observa-se que o BNZ está disperso através da matriz dos comprimidos, 

representado na correlação das imagens, estando sendo visualizado na cor verde, com 

distribuição semelhante para os comprimidos B1 e B2. É observada a influência dos excipientes 
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CMC, PVP e HPMC nas formulações, visto que, conforme demonstrado na figura 10, estes 3 

excipientes apresentam-se com intensidades nas cores vermelho e azul, prinicpalmente. Esta 

predominância é também perccebida na figura 11, onde nas imagens dos comprimidos, observa-

se uma predominância das cores azul e vermelho, correspondendo à presença destes excipientes 

nas formulações. Vale ressaltar que estes 3 escipientes estão presentes nas concentrações de 24, 

10 e 25% nos comprimidos B1 e 24, 10 e 35% nos comprimidos B2, estando em concentração 

bem maior do que o estearato de magnésio, que em ambas as formulações está presente com 

apenas 1% do total. Percebe-se de uma maneira geral que, através das imagens NIR dos 

comprimidos, não é facilmente observada uma diferença de homogeneidade e distribuição do 

BNZ entre um comprimido e outro, fato que foi evidenciado nas imagens Raman dos mesmos 

comprimidos. Para uma melhor análise da distribuição do BNZ nos comprimidos, e avaliação da 

homogeneidade das amostras, faz-se necessário um estudo de quimiometria através de modelos 

específicos para melhor elucidação dos eventos. 

 

 

Conclusão 

 

A espectroscopia e microscopia Raman e NIR são técnicas espectroscópicas muito úteis e 

importantes para estudar fármacos, excipientes e formas farmacêuticas sólidas. Neste trabalho, 

estas técnicas foram utilizadas para avaliar homogeneidade de comprimidos de BNZ e 

distribuição microscópica dos excipientes. Foram obtidos os mapas de distribuição do BNZ e dos 

excipientes em dois tipos de comprimidos, B1 e B2, onde a análise de imagens por Raman 

mostrou uma maior homogeneidade do BNZ no comprimido B1, segundo a análise pro Raman. 

Através das imagens NIR foi possível observar a distribuição do fármaco e dos exipientes nas 

formulações dos comprimidos, através da correlação das imagens de cada componente isolado e 

das formas farmacêuticas. 

As informações obtidas através destas duas técnicas espectroscópicas podem ser relatadas 

para propriedades físicas importantes dos comprimidos, como dissolução e estabilidade e podem 

auxiliar na otimização destes parâmetros.  
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Capítulo VII 
 

 

9 - Estudo de dissolução de formas farmacêuticas sólidas por Imagens de 

Ressonância Magnética Nuclear (MRI) 
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Estudo de dissolução de comprimidos matricias de BNZ por Imagens de 

Ressonância Magnética Nuclear (MRI) 

 

 

 

 

Resumo 

 

Os sistemas de liberação de fármacos são parte integrante da investigação farmacêutica, sendo a  

maioria dos sistemas de liberação oral de fármacos baseada em matrizes poliméricas, 

principalmente em comprinidos. É de fundamental importância visualizar os processos de 

formação do hidrogel durante um estudo de dissolução. Um método de imagens para visualizar 

comprimidos de liberação controlada durante o estudo de dissolução é apresentado. As imagens 

foram obtidas por uma maneira não invasiva, através da técnica de imagens por Ressonância 

Magnética Nuclear (MRI). Este estudo foi conduzido em condição estáticas da amostra, no meio 

de dissolução fluido gástrico simulado pH 1.2 e a uma temperatura de 20º C. Os comprimidos 

matriciais de BNZ contêm HPMC como o polímero hidrofílico responsável pela liberação 

prolongada do fármaco. Foi observado através das imagens, duas regiões claramente distintas, 

uma região central em que não é observado sinal do fluido, e outra região de fronteira, na qual é 

observada uma expansão com o tempo, na formação da camada de gel do HPMC. Os fenômenos 

de hidratação, difusão, intumescimento e erosão puderam ser claramente visualizados no 

processo através das imagens de MRI. Este método mostrou-se uma ferramenta muito promissora 

para examinar propriedades de novas formulações de liberação controlada, colaborando bastante 

para o desenvolvimento de formas farmacêuticas com sistemas matriciais e que podem servir 

também para futuros estudos de bioequivalência. 

Palavras-chave: Imagens por Ressonância Magnética Nuclear (MRI), sistemas de liberação 

controlada, comprimidos, Hidroxipropilmetilcelulose. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos, diversas novas abordagens tem sido relatadas para estudar o 

comportamento de comprimidos farmacêuticos durante o fenômeno da dissolução. Estes estudos 

visam entender os processos envolvendo a dissoluçào dos comprimidos. As novas abordagens 

nos estudos de dissolução são principalmente baseados em imagens (KAZARIAN & VAN DER 

WEERD, 2008). Em anos recentes, as ciências farmacêuticas têm aumentado seu interesse em 

novas técnicas de imagem, incluindo Imagens por Ressonância Magnética Nuclear (MRI) 

(ZEITLER & GLADDEN, 2008). No entanto, o processamento e a análise de imagens raramente 

são discutidas na literatura farmacêutica (KULINOWSKI et al, 2011).  

MRI trata-se de uma poderosa modalidade de imagem que fornece imagens internas de 

materiais e organismos vivos em escala microscópica e macroscópica. É uma técnica não-

invasina e não-destrutiva e uma das poucas técnicas que permite observar eventos internos dentro 

de amostras não deformadas. Podem ser obtidas imagens em 2D e 3D e muitas são as aplicações 

em estudos in vitro, como mecanismos de liberação de fármacos em sistemas poliméricos, 

estudos de bioadesão, propriedades de comprimidos, e diversos processos de misturas e extrusão 

(RICHARDSON et al., 2005).  

Imagens de Ressonância Magnética (MRI) é uma técnica útil para o estudo de dissolução 

de comprimidos, uma vez que permite em tempo real, a gravação das alterações de distribuição 

espacial 3D da água em matrizes poliméricas. Além disso, imagens de Ressonância Magnética 

fornecem informações sobre mobilidade e densidade da água (BLUMICH, 2000; RICHARDSON 

et al., 2005). Uma larga variedade de diferentes propriedades pode ser enfatizada através das 

imagens pelo uso de diferenças seqüências de pulso e o MRI é uma das raras técnicas onde se 

promove um forte contraste entre o líquido e a fase sólida enquanto a forma farmacêutica é 

imersa num líquido aquoso (ZEITLER & GLADDEN, 2008).  

Sistemas matriciais com polímeros hidrofílicos são muito usados para formulações de 

liberação controlada (LI et al, 2005). A classificação dos sistemas matriciais (Buri, 1987) leva em 

consideração diversos critérios, especificamente a estrutura da matriz, a cinética de liberação 

(idealmente de ordem zero), os mecanismos para controlar a liberação (erosão, difusão, 

intumescimento), a natureza química e as propriedades dos materiais utilizados. A erosão, a 

difusão e o intumescimento das matrizes são os vários mecanismos pelos quais os sistemas 

matriciais podem controlar a liberação das substâncias ativas. A predominância de um destes 
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mecanismos depende invariavelmente das propriedades do polímero empregado no sistema. De 

um modo geral, quando as estruturas matriciais entram em contacto com o meio de dissolução 

(ou fluído biológico) podem manter a sua estrutura mais ou menos constante ao longo de todo o 

processo de dissolução ou podem sofrer um fenômeno de intumescimento ("swelling") e, 

posteriormente, de erosão (LOPES, LOBO & COSTA, 2005). 

A técnica de MRI pode ser utilizada para medir, de forma não invasiva, a penetração de 

água (ou meio dissolutor), a concentração, difusão e intumescimento do polímero e, portanto, 

particularmente adequada para sondar as propriedades da cama de gel que influenciam nas 

matrizes hidrofílicas (RICHARDSON et al., 2005). 

Os estudos de MRI de formas farmacêuticas de liberação controlada podem ser 

geralmente divididos em dois grupos. O primeiro consiste nos estudos de desempenho em um 

estado estático e em um volume limitado de solvente. Estes estudos fornecem uma visão dentro 

do processo molecular que ocorre durante a hidratação das formas farmacêuticas. Para o segundo 

grupo, que são ainda em um número de trabalhos bastante reduzido, estão os estudos realizados 

sob condições dinâmicas (p.ex. meio de dissolução sob fluxo ou agitação) usando fluidos 

gástricos simulados (DOROZYNSKI et al, 2012). 

Os estudos experimentais que usam o MRI para avaliar formas farmacêuticas de liberação 

controlada em condições estáticas abordam os seguintes tópicos: (I) sistemas de puras matrizes 

poliméricas (HYDE & GLADDEN, 1998; DOROZ˙YN´ SKI et al, 2004; TRITT-GOC, J. & 

KOWALCZUK, 2005); (II) relaxometria de massa como uma medida complementar para estudos 

de calibração e análise quantitativa com aplicação de hidrogéis com uma concentração conhecida 

de polímero (BAUMGARTNER, et al. 2005; LAITY, et al. 2010); (III) comprimidos matricias 

poliméricos com modelos de fármacos (KATZHENDLER, et al. 2000; KOWALCZUK, et al. 

2004; KARAKOSTA & MCDONALD, 2007; THE´RIEN-AUBIN & ZHU, 2008) e (IV) outras 

formas farmacêuticas como cápsulas cronofarmacêuticas (SUTCH, 2003; BROADBENT, et al. 

2010).   

Dos estudos em matrizes poliméricas, mais da metade utilizam sistemas matriciais à base 

de HPMC, principalmente comprimidos. Estes estudos têm sido conduzidos em água ou em 

soluções aquosas, como tampões alcalinos ou meios ácidos. Condições experimentais entre os 

estudos diferem entre si. Por exemplo, a temperatura mantida durante as análises e obtenção das 

imagens varia de 20º C (ambiente) a 37º C (DOROZYNSKI et al, 2012). 
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Neste trabalho foi realizado um estudo experimental utiizando MRI em condições 

estáticas, demonstrado como imagens obtidas por RMN podem ser utilizadas para monitorar a 

dissolução de formas farmacêuticas sólidas, complementando dessa maneira, os dados de 

dissolução dos medicamentos desenvolvidos. 

 

 

Materias e métodos 

 

As imagens foram obtidas no equipamento de RMN VARIAN UNMRS 400 MHz. Foram 

utilizados comprimidos de liberação prolongada de Benznidazol (com os excipientes HPMC, 

PVP, CMC e estearato de Magnésio). Foi utilizado fluido gástrico simulado com pH de 1,2 (T = 

20ºC) como meio de dissolução e condições estáticas. 

 

 

Resultados e discussão 

 

A HPMC, polímero utilizado é um polímero hidrofílico linear e os trabalhos realizados 

demonstram que os seus efeitos se manifestam principalmente pela sua capacidade de, após 

hidratação, intumescer e formar uma camada gelatinosa à superfície do comprimido. Esta 

funciona como barreira à rápida liberação do fármaco, controlando quer a penetração de água, 

quer a velocidade de liberação da substância ativa (Colombo et al., 2000). A velocidade de 

penetração da água no sistema matricial condiciona o modo de liberação do fármaco. Em 

concentrações elevadas, as cadeias lineares de HPMC formam um emaranhado, originando uma 

camada gelatinosa bastante consistente. É o caso dos comprimidos neste estudo, onde a 

concentração do HPMC na formulação é 25%. 

Observa-se, na figura 1, o progresso da dissolução do comprimido em função do tempo, 

nas primeiras duas horas, aproximadamente. Duas regiões são claramente distintas, uma região 

central em que não é observado sinal do fluido, que pode ser denominada de matriz no estado 

seco e outra região de fronteira, na qual é observada uma expansão com o tempo. Esta região de 

fronteira corresponde à camada que começa a se formar em volta do comprimido resultante do 
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início da hidratação da matriz. Logo em seguida, começa a ocorrer o fenômeno de 

intumescimento da matriz do comprimido e um aumento da hidratação da matriz. Nestas 

primeiras duas horas de dissolução, é observada, através das imagens da figura 1, que a matriz do 

comprimido ainda não teve redução considerável de tamanho, o que é observado posteriormente, 

nas próximas horas de dissolução destes comprimidos. Nas imagens coloridas, os fenômenos de 

hidratação e intumescimento da matriz ficam mais evidentes, já que o contraste de várias cores 

permitem diferenciar bem a matriz seca da região de fronteira do comprimido. 

Figura 1. Imagens por RMN de comprimidos matriciais de BNZ em função do tempo inicial de dissolução de 02 

horas. 
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A figura 2 mostra o perfil longitudinal das imagens mostradas na figura 1, onde foram 

traçados estes perfis de acordo com cada imagem, em cada tempo de dissolução, a partir do 

tempo de 34 minutos após o início da exposição do comprimido ao meio de dissolução. Nota-se 

uma pequena diferença no perfil de ingresso do fluido (meio de dissolução) no tempo de 51 

minutos, podendo esta diferença estar associada ao início do fenômeno de intumescimento da 

matriz, que no início do processo já estava em fase de hidratação pelo meio dissolutor. A partir 

daí, os perfis apresentam-se de forma semelhante, devido provavelmente à estabilização da região 

de fronteira neste primeiro período de dissolução do comprimido. 

 

Figura 2. Perfil longitudinal das imagens em função do tempo de dissolução inicial de 02 horas. 
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Figura 3. Imagens por RMN dos comprimidos matriciais até 10 horas de dissolução. 

 

 

 

T = 05 min T = 10 min 

T = 35 min T =  02 horas 

T = 04 horas T = 06 horas 

T = 08 horas T = 10 horas 
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Na figura 3, é observado o comportamento do comprimido matricial durante dez horas de 

exposição ao meio de dissolução, onde é possível um maior detalhamento dos fenômenos que 

ocorrem na forma farmacêutica de liberação prolongada. Na primeira imagem (t = 5 min), o 

comprimido aparece ainda com a matriz seca intacta.  Na etapa posterior, a matriz hidrofílica, 

quando em contato com o meio de dissolução, absorve água, sobretudo através dos poros do 

sistema matricial. Após a hidratação do sistema, com conseqüente liberação imediata do fármaco 

existente à superfície do comprimido, ocorre o intumescimento/relaxamento das cadeias 

poliméricas, e forma-se uma camada gelatinosa de polímero (estado maleável) à volta do núcleo 

seco do comprimido ( a partir de 10 minutos). O meio de dissolução continua a penetrar na 

matriz, mas agora sobretudo através da camada gelificada, que, lentamente, vai se formando. À 

medida que o núcleo seco fica hidratado, a camada exterior gelificada sofre erosão. Estes dois 

fenômenos ocorrem simultaneamente e o sistema matricial mantém um volume mais ou menos 

constante (t =2 horas, aproximadamente). Quando a penetração da água na matriz gelificada 

excede um valor crítico de concentração (concentração na qual as interações entre a água e o 

polímero aumentam com conseqüente redução das interações polímero - polímero), as cadeias 

poliméricas começam a se separar, alargando os espaços onde a difusão do fármaco ocorre. Nesta 

fase, a taxa de hidratação diminui relativamente à taxa de erosão (t = 08 horas). As cadeias 

poliméricas dispersam-se na camada mais externa, resultando em aumento da taxa de erosão. Em 

conseqüência do aumento da distância entre as cadeias poliméricas, estas deixam de estar 

interligadas entre si, separando-se com subseqüente desintegração total do sistema, fenômeno que 

se inicia a partir de 10 horas de dissolução, como visto na figura 3. As imagens confirmam o 

poder que a matriz polimérica tem sobre o fármaco dentro da forma farmacêutica, pois é evidente 

o quanto o polímero HPMC retarda a liberação do BNZ para o meio de dissolução, fato este 

notado à lentidão com que a camada externa ao comprimido é formada. Estes mesmos 

comprimidos foram expostos ao teste de dissolução no dissolutor e teve, ao final de 12 horas de 

estudo, aproximadamente 100% de BNZ liberado, onde em torno de 10 minutos, este percentual 

foi de aproximadamente 80%. É evidente que as condições no dissolutor foram diferentes das que 

foram utilizadas no equipamento de RMN, principalmente a temperatura do meio de dissolução, 

que foi de 37º C e a agitação no experimento, que foi de 75 RPM. No entando, apesar de não 

poder se fazer uma correlação direta de forma quantitativa com o experimento no dissolutor, as 
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imagens têm grande importância, pois revelam de forma detalhada o comportamento do 

comprimido no mesmo meio de dissolução onde foi realizado o teste no dissolutor. 

 

Conclusão 

 

O presente trabalho descreveu um processo de análises de imagens aplicado a MRI para 

comprimidos matriciais de BNZ com HPMC, onde é demonstrado através das imagens, o 

processo de hidratação do HPMC na matriz polimérica e outros importantes fenômenos, como 

difusão, intumescimento e erosão da matriz no comprimido matricial polimérico. As informações 

visualizadas através das imagens, deram a clara indicação do potencial do MRI para investigação 

e otimização de formas farmacêuticas de liberação controlada. O MRI promoveu imagens em 

tempo real de processos internos como a hidratação e difusão, que são componentes chaves nos 

mecanismos de liberação de fármacos.  

Particularmente neste estudo, que foi realizado em condições estáticas e temperatura 

ambiente do meio de dissolução, as imagens obtidas durante um tempo de dissolução de 10 horas 

para os comprimidos matriciais de BNZ desenvolvidos, revelaram o comportamento da matriz 

polimérica do HPMC na forma farmacêutica. Observou-se ao longo do tempo, que foi formada 

uma camada de gel ao redor do comprimido, que foi expandida á medida que os fenômenos de 

difusão, intumescimento e erosão iam acontecendo. Ao final, a malha polimérica da matriz é 

desorganizada e a última imagem por MRI revelam o comprimido em fase de dissolução final, 

nos últimos tempos do estudo. Posteriormente, ensaios quantitativos podem ser realizados para 

associar os perfis de dissolução destes comprimidos ao estudo e diferentes condições podem ser 

posteriormente testadas, como outra temperatura, e agitação do meio de dissolução. 

Os resultados indicam que a técnica de imagens por MRI permite acessar informações 

sobre fenômenos coletivos que ocorrem durante a dissolução do comprimido, permitindo 

entender melhor o comportamento dos sistema de liberação modificada de fármacos e que podem 

ser utilizados no planejamento de novos medicamentos,  
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10. CONCLUSÕES 

 

 Os estudos de pré-formulação de diferentes lotes do BNZ demonstraram resultados 

importantes para este fármaco de classe biofarmacêutica II, principalmente associando os 

parâmteros de dissolução, solubilidade, tamanho de partícula e área superficial com as 

demais técnicas analíticas; 

 A obtenção e caracterização dos complexos de inclusão possibilitaram um incremento 

significativo na solubilidade do BNZ, como também a diminuição dos seus efeitos 

nocivos. Neste sentido, os complexos de BNZ serão muito promissores no 

desenvolvimento da formulação líquida, como uma nova perspectiva no tratamento da 

doença de Chagas. 

 Os comprimidos matricias desenvolvidos foram aprovadas nos teste de controle de 

qualidade físico-químicos.e conseguiram retardar a liberação do fármaco até 12h. 

 A técnica de imagem de OCT é uma nova alternativa para caracterizar comprimidos e 

neste estudo comprovou ser bastante útil no controle de qualidade de comprimidos; 

 As técnicas espcetroscópicas e microscópicas NIR e Raman foram importantes para 

caracterização do BNZ, excipientes e comprimidos, através de espectros e imagens que 

fornederam importantes informações sobre a distribuição e homogeneidade do BNZ nas 

formas farmacêuticas sólidas.  

 A técnica de imagens por Ressonância Magnética Nuclear permitiu analisar de forma 

detalhada o comportamneto da matriz polimérica os eventos ocorridos durante a 

dissolução dos comprimidos matriciais do BNZ, sendo de fundamental importância para 

os estudos de dissolução in vitro de formas farmacêuticas sólidas. 
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11. PERSPECTIVAS 

 

 Analisar os comprimidos matriciais do BNZ pela técnica de OCT; 

 Aprofundar os estudos de imagens por Raman e NIR através das técnicas de quimiometria 

a fim de obter mais informações quali e quantitativas do BNZ através dos estudos de 

imagens; 

 Aprofundar os estudos de dissolução através das imagens por Ressonância Magnética e 

correlacionar com modelos de farmacocinética; 
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