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RESUMO 

 

A nova entidade química LPSF/FZ4 (4-cloro-benzil)-5-(4-nitro-benzilideno)-imidazolidina-

2,4-diona) foi sintetizada pela Universidade Federal de Pernambuco (Brasil, Recife-PE) como 

uma alternativa para o tratamento da esquistossomose, uma doença negligenciada. Por se 

tratar de um protótipo, várias propriedades físico-químicas são praticamente desconhecidas, 

como, por exemplo, o seu pKa. O conhecimento desta propriedade é de fundamental 

importância para o desenvolvimento de medicamentos, uma vez que esta pode afetar a 

solubilidade e a permeabilidade do protótipo, aspectos importantes para a sua absorção, 

distribuição, metabolismo e excreção no organismo.  Além disso, o LPSF/FZ4 possui limitada 

solubilidade em água (S<1µg/mL), sendo bem reconhecido que a baixa solubilidade de um 

fármaco muitas vezes limita sua taxa de dissolução e sua biodisponibilidade. Uma alternativa 

para esse entrave é a utilização das dispersões sólidas (DS). A fim de conhecer melhor o 

protótipo, o presente estudo objetivou a determinação do pKa do LPSF/FZ4 e, visando 

melhorar sua dissolução, investigou a técnica de DS. Utilizou-se o método 

espectrofotométrico com auxílio do equipamento SiriusT3


 para determinação do pKa. Uma 
análise teórica da estrutura da molécula também foi realizada. Dessa forma, descobriu-se que 

o LPSF/FZ4 é uma base fraca monoprótica (BH
+
) com um grupo carbonila na posição 4 do 

anel imidazolidínico de pKa 8,47. Com um estudo de dissolução in vitro foi verificado que, 

com valores de pH superiores a 8,47, o LPSF/FZ4 apresenta-se predominantemente na sua 

forma neutra (B). À medida que o pH diminui, a base começa a se protonar (BH
+
), 

aumentando acentuadamente sua solubilidade. Para o desenvolvimento de DS com o 

protótipo, estudos teórico e prático preliminares permitiram selecionar o HPMC K4M, o PVP 

K-90, o PVPVA 64 e o SOLUPLUS


. As DS com esses carreadores foram preparadas pelo 

método do solvente. A análise de Difração de raios-X (DRX) mostrou a concentração máxima 

de LPSF/FZ4 capaz de se manter amorfa em cada carreador, logo, indicou qual seria o último 

sistema de DS obtido com cada carreador. Através dos estudos de dissolução in vitro em 

condição non-sink utilizando o equipamento SiriusT3


, e de estabilidade acelerada, pôde-se 
selecionar as dispersões sólidas mais promissoras para compor um futuro medicamento com o 

LPSF/FZ4. Percebeu-se que o sistema DS SOLUPLUS


 - LPSF/FZ4 10% pode aumentar em 

até 3000 vezes o desempenho do protótipo no estudo de dissolução, além de se mostrar 

estável. Por esse motivo, esse sistema revelou-se o mais promissor. O sistema DS PVP K-90 – 

LPSF/FZ4 10% obteve o segundo melhor resultado no estudo de dissolução in vitro e, assim, 

também foi selecionado. Prosseguiu-se com a caracterização física e química das DS com 

PVP K-90 e SOLUPLUS
 

através das técnicas de Calorimetria Exploratória Diferencial, 
Microscopia de Polarização de Estágio à Quente, Microscopia de Polarização e 

Espectrofotometria de Absorção na Região do Infravermelho, permitindo verificar, por 

exemplo, que as DS com o SOLUPLUS


 formaram ligações de hidrogênio mais fortes com o 

protótipo do que o as com PVP K-90. Dessa forma, o presente estudo foi de grande 

importância, pois forneceu informações relevantes para a concepção racional de 

medicamentos com a nova entidade química, e obteve uma formulação adequada para superar 

as limitações de solubilidade do LPSF/FZ4. 

 

Palavras-chave: esquistossomose, LPSF/FZ4, pKa, dispersão sólida.  

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The new chemical entity LPSF/FZ4 (4-chloro-benzyl)-5-(4-nitro-benzylidene)-imidazolidine-

2,4-dione) was synthesized by Universidade Federal de Pernambuco (Brazil, Recife-PE) as an 

alternative for the treatment of schistosomiasis, a neglected disease. Because it is a prototype, 

several physico-chemical properties are unknown, for example, its pKa. Knowledge of this 

property is of fundamental importance to the development of drugs, since it can affect the 

solubility and permeability, which are important aspects for absorption, distribution, 

metabolism and excretion in the body. In addition, LPSF/FZ4 has limited water solubility 

(S<1μg/mL), and it is well recognized that the low solubility of a drug often limits its 

dissolution rate and bioavailability. An alternative to this problem is the use of solid 

dispersions (SD). In order to better understand the compound, the present study aimed to 

determine the pKa of LPSF/FZ4, and to improve its dissolution, the SD technique was 

investigated. The pKa was determined using the spectrophotometric method with the aid of the 

equipment SiriusT3


. A theoretical analysis of the structure of the molecule was also 

performed. Thus, It was found that LPSF/FZ4 is a monoprotic weak base (BH
+
) with a 

carbonyl group in position 4 of the imidazolidinic ring with a pKa of 8.47. An in vitro 

dissolution study was also performed to provide an indication of how a solid dispersion (10% 

p/p LPSF/FZ4 with SOLUPLUS


) developed to assist in the dissolution of the candidate 
compound may behave in physiological system. When pH is higher than 8.47, the LPSF/FZ4 

is predominantly in its neutral form (B). When the pH decreases, the base begins to be 

protonated (BH
+
), increasing its solubility. For the development of the SD with the prototype, 

theoretical and practical studies preliminary allowed to select HPMC K4M, PVP K-90, 

PVPVA 64 and SOLUPLUS


. The SD with these carriers were prepared by the solvent 

method. The analysis of X-ray diffraction (XRD) showed the maximum concentration of 

LPSF/FZ4 that can remain amorphous at each carrier, thus, it indicated which would be the 

last SD system obtained with each carrier. Through the in vitro dissolution studies under non-

sink condition using equipment SiriusT3


, and accelerated stability, the most promising SD, 
that can be part of a future medicine with LPSF/FZ4, could be selected. It was noticed that the 

SD SOLUPLUS
 

- LPSF/FZ4 10% can increase up to 3000 times the performance of the 

prototype in the dissolution study, besides showing very stable. Therefore, this system has 

proved to be the most promising. The SD PVP K-90 - LPSF/FZ4 10%, the second best result 

during the in vitro dissolution study, was also selected. We continued with the physical and 

chemical characterization of the SD with PVP K-90 and SOLUPLUS


 through the techniques 
of Differential Scanning Calorimetry, Hot-stage Optical Microscopy, Polarized Light 

microscopy and Infrared Spectroscopy, allowing us to check, for example, that the SD with 

SOLUPLUS


 formed stronger hydrogen bonds with the prototype than those with PVP K-90. 

Thus, this study was of great importance, once it provided relevant information for rational 

drug design with the new chemical entity, and obtained a suitable formulation to overcome 

the solubility limitations of LPSF/FZ4. 

 

Keywords: Schistosomiasis, LPSF/FZ4, pKa, Solid dispersion. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segunda maior doença em importância para a saúde pública dentre as doenças 

negligenciadas do mundo, ficando atrás, apenas, da malária, a esquistossomose tem sido 

relatada em 78 países, afetando cerca de 200 milhões de pessoas, estimando-se ainda em 700 

milhões o número de pessoas que vivem em áreas passíveis de contrair a parasitose (WHO, 

2013). 

Mesmo com esse enorme acometimento da doença, apenas os fármacos Oxamniquina 

e Praziquantel estão em uso - sendo este último o de escolha para o tratamento devido à sua 

eficácia contra todas as espécies de Schistosoma. No entanto, contar com apenas um fármaco 

é, certamente, uma situação crítica, especialmente no que diz respeito à resistência do parasita 

(LESCANO et al., 2004). 

A nova entidade química (NEQ) 3-(4-cloro-benzil)-5-(4-nitro-benzilideno)-

imidazolidina-2,4-diona (LPSF/FZ4) foi sintetizada na Universidade Federal de Pernambuco 

(Recife–PE, Brasil) como uma alternativa para o tratamento da esquistossomose, 

apresentando melhor desempenho que o Praziquantel contra vermes adultos de S. mansoni em 

estudos com animais (OLIVEIRA et al., 2004). Por se tratar de um protótipo ou um candidato 

a fármaco, várias propriedades físico-químicas do LPSF/FZ4 são praticamente desconhecidas, 

fato que constitui um problema, pois é sabido que se faz necessário conhecer bem o candidato 

a fármaco para garantir um desenvolvimento adequado de um futuro medicamento. Isto foi 

reforçado pela Administração de Alimentos e Fármacos dos Estados Unidos, Food and Drug 

Administration (FDA), ao implementar o termo Quality by Design (FDA, 2013). Estudos de 

pré-formulação, ou seja, estudos para investigar as características físicas e químicas das 

matérias-primas isoladas - protótipo e excipientes - e combinadas em uma formulação, ainda 

estão sendo desenvolvidos, a exemplo do estudo de Costa et al  (2013) que elucidou o 

comportamento térmico e analisou a compatibilidade da nova entidade química com diversos 

excipientes.   

Uma das propriedades físico-químicas dos fármacos que influem diretamente em sua 

ação biológica é o grau de ionização das moléculas no sistema fisiológico (VAN DE 

WATERBEEMD; LENNERMÄS; ARTURSSON, 2004). Sua extensão relacionada ao pH é 

descrita pelo pKa,, pois, por definição, pKa é o pH no qual o fármaco encontra-se 50% na 

forma ionizada e 50% na forma não ionizada (THOMAE; WUNDERLI-

ALLENSPACH;.KRÄMER, 2005). O conhecimento desta propriedade é de fundamental 

importância para o desenvolvimento de medicamentos, estando intimamente relacionada à 
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fase farmacêutica (dissolução) e à farmacocinética (absorção, distribuição, metabolismo e 

excreção). Em particular, o pH influencia a solubilidade aquosa e a lipofilicidade de uma 

substância, que são considerações úteis para entender a biodisponibilidade (VÖLGYI et al., 

2007, BARREIRO; FRAGA, 2008). 

Outro fator que deve ser considerado durante o estudo de pré-formulação, é que os 

fármacos e excipientes podem existir em várias formas (por exemplo, polimorfos e isômeros) 

com diferentes características - como morfologia das partículas e solubilidade, possibilitando 

a identificação e seleção da forma mais adequada para uma formulação (HANCOCK; 

ZOGRAFI, 1997). No caso do LPSF/FZ4, que apresenta limitada solubilidade em água 

(S<1µg/mL) e baixa taxa de dissolução (GUEDES et al., 2011), a forma amorfa do protótipo 

pode ser aproveitada, porque esta forma sólida, em teoria, proporciona o estado mais 

energético e, portanto, deve proporcionar a maior vantagem em termos de solubilidade e 

biodisponibilidade (HANCOCK; ZOGRAFI, 1997). No entanto, um empecilho ao utilizar a 

forma amorfa de um fármaco em uma formulação é que está é metaestável e, por isso, tende a 

se transformar em uma forma mais estável, a forma cristalina, que é menos solúvel (YU, 

2001). Para prevenir este problema, excipientes são geralmente utilizados como 

estabilizadores (PIKAL, 1994).  O termo dispersão sólida é empregado quando o composto 

terapêutico encontra-se disperso em um excipiente, o qual também pode ser denominado de 

carreador (CHIOU; RIEGELMAN, 1971).  

Guedes et al (2011) iniciaram estudos com o LPSF/FZ4 e dispersões sólidas utilizando 

o polivinilpirrolidona (PVP K-29/32) e o polietilenoglicol (PEG) como carreadores, obtendo 

como melhor opção um sistema binário de LPSF/FZ4: PVP K-29/32 (1:9) que melhorou a 

solubilidade da NEQ. Entretanto, uma investigação adicional é necessária para estabelecer o 

polímero apropriado e o limite real da concentração do protótipo capaz de se manter estável 

numa solução sólida. Além disso, obter dispersões sólidas que incrementem a solubilidade de 

um fármaco também não é o bastante; é necessário assegurar que esta mantenha o fármaco na 

forma amorfa por tempo suficiente para garantir a estabilidade de seu futuro medicamento. 

Para isso, um estudo de estabilidade com as dispersões sólidas é primordial. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Contribuir com o levantamento de informações necessário para o Quality by Design da 

nova entidade química para a esquistossomose, 3-(4-cloro-benzil)-5-(4-nitro-benzilideno)-

imidazolidina-2,5-diona (LPSF/FZ4), determinando o seu pKa, e melhorar sua dissolução 

através da técnica de dispersões sólidas. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar o pKa do LPSF/FZ4 experimentalmente; 

 Comparar o resultado encontrado experimentalmente com o valor obtido pelo 

software SPARC online calculator


; 

 Realizar análise teórica da estrutura da molécula, bem como uma análise 

experimental, para identificar a natureza do pKa (básica  ou ácida) e o grupo ionizável do 

LPSF/FZ4; 

 Verificar a influência do grau de ionização do LPSF/FZ4 na sua dissolução utilizando 

a dissolução in vitro com variação do pH do meio; 

 Realizar estudo teórico, através da análise de propriedades dos polímeros 

(possibilidade de interações de hidrogênio, temperatura de transição vítrea, peso molecular e 

dissolução em meio gástrico), e prático (miscibilidade entre o polímero e o protótipo) para a 

escolha dos carreadores a serem utilizados para obtenção das dispersões sólidas; 

 Obter misturas físicas através do método de diluição geométrica e dispersões sólidas 

pela técnica do solvente, utilizando os carreadores previamente selecionados com o estudo 

teórico e prático; 

 Verificar, através da Difração de raios-X (DRX), o limite de concentração do 

LPSF/FZ4 que permanecerá na forma amorfa; 

 Selecionar as dispersões sólidas com melhor desempenho através de estudo de 

dissolução in vitro e teste de estabilidade; 

 Caracterizar os sistemas selecionados através das seguintes técnicas: Calorimetria 

exploratória diferencial (DSC), Microscopia óptica com estágio à quente, Microscopia de 

polarização e Espectrofotometria de absorção na região do infravermelho (IV). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 DOENÇAS NEGLIGENCIADAS  

 

De acordo com o trabalho publicado pelo Ministério de Saúde, doenças negligenciadas 

são, em sua maioria, doenças causadas por agentes infecciosos e parasitários (vírus, bactérias, 

protozoários e helmintos) que são endêmicas em populações de baixa renda nos países em 

desenvolvimento. Por isso, apresentam reduzido potencial lucrativo, atraindo pouco interesse 

da indústria farmacêutica em lançar novos recursos terapêuticos para o tratamento, como, por 

exemplo, novos fármacos, métodos diagnósticos e vacinas. O Ministério da Saúde estabeleceu 

sete prioridades de atuação, por meio de dados epidemiológicos, demográficos e do impacto 

da doença, que compõem o Programa em Doenças Negligenciadas: dengue, doença de 

Chagas, leishmaniose, malária, hanseníase, tuberculose e esquistossomose (BRASIL, 2010). 

 

3.2 ESQUISTOSSOMOSE 

 

A esquistossomose é uma parasitose causada por vermes trematódeos do gênero 

Schistosoma (WHO, 2013).  As espécies de Schistosoma que podem atingir os seres humanos 

são: S. intercalatum, S. mekongi, S. mansoni, S. japonicum e S. haematobium (FALLON, 

1998). No Brasil, o agente etiológico da esquistossomose é o S. mansoni, um helminto 

pertencente à classe dos Trematoda, família Schistossomatidae e gênero Schistosoma. Estes 

vermes são digenéticos, delgados, de coloração branca e de sexos separados (Figura 1). A 

parasitose é heteroxênica, pois a fase sexuada do ciclo do parasita ocorre no hospedeiro 

definitivo - mamíferos como, por exemplo, o homem -  e a fase sexuada ocorre em um 

hospedeiro intermediário - caramujos do gênero Biomphalaria (MALAGUEÑO; SANTANA, 

1994). O macho adulto possui um canal ginecóforo, no qual a fêmea, mais alongada, aloja-se 

quando estes vermes se encontram no hospedeiro definitivo (Figura 2) (JURBERG, 2008).  
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Figura 1 - Parasitas adultos de S. mansoni.  

 

 
 

Fonte: Adaptado de PITTA et al ( 2006). 
 

Figura 2 - Fêmea alojada em canal ginecóforo do macho. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2005).  
 

No Brasil, a esquistossomose recebe outras denominações como “barriga d’água”, 

“xistossomose”, “xistosa” ou “doença do caramujo”, mas também pode ser chamada de 

“bilharziose” devido a sua descoberta por Theodore Bilharz (JURBERG, 2008). 

A endemia esquistossomótica pode ser estabelecida pela presença do Biomphalaria 

glabrata, o hospedeiro intermediário do parasita, associada à presença de indivíduos com 

esquistossomose (BARBOSA et al., 2000, PEARCE, 2003). Na região nordeste do Brasil, o 
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B. glabrata encontra-se ao longo da faixa costeira e áreas interiores adjacentes aos Estados do 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e sudeste da Bahia. Na Região 

Sudeste, atinge a parte de Minas Gerais a leste do rio São Francisco, e ao norte do Espírito 

Santo. Existem também focos periféricos isolados deste molusco no Maranhão, Pará, Goiás, 

São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul (COUTO, 2005). Essa endemia constitui grande 

problema de Saúde Pública e está associada à pobreza e ao baixo desenvolvimento econômico 

que gera a necessidade de utilização de águas naturais contaminadas para o exercício da 

agricultura, trabalho doméstico e lazer (SILVA; DOMINGUES, 2011). 

 Em 1975 foi criado no Brasil o Programa Especial de Controle da Esquistossomose 

(PECE), sendo realizados mais de 12 milhões de tratamentos em todo o país, principalmente 

na região nordeste. Como resultado desse programa foi possível reduzir o número de 

portadores, as formas graves da doença e a taxa de mortalidade. No entanto, mesmo com a 

continuidade do PECE, em 1996 estimou-se em 7,1 milhões o número de portadores da 

doença no Brasil, sendo a perspectiva de erradicação da doença ainda um imenso desafio 

(ROLLEMBERG et al., 2011). 

O tratamento da esquistossomose se baseia na educação sanitária e na quimioterapia, 

cujo arsenal terapêutico já foi composto de várias drogas (WATSON, 2009). No entanto, o 

tratamento medicamentoso da esquistossomose foi sempre limitado pelo reduzido número de 

quimioterápicos disponíveis que exibissem eficácia, segurança e grande tolerabilidade. No 

início, foi utilizado tartarato de potássio e antimônio. Em 1918 foi introduzido o tartarato 

emético, seguido por dimercaptosuccinato de sódio e antimônio e então por di-(pirocatecol-

2,4-dissulfonato) de sódio e antimônio, conhecido como estibofeno (KATZ; COELHO, 

2008). Os derivados antimoniais, apesar de atuarem com eficácia contra as três principais 

espécies do gênero Schistosoma, o S. mansoni, o S. haematobium e o S. japonicum, deixaram 

de ser usados no tratamento desta helmintose por ocasionarem inúmeros efeitos colaterais, 

como a trombocitopenia e outras discrasias sanguíneas (CHRISTOPHERSON, 1918; 

NOVAES et al, 1999). Posteriormente, foram utilizados o cloridrato de 1-N-b-dietil-amino-

etil-amino-4-metil-9-tioxantona, a lucantona, e seu metabólito principal, 1-N-b-dietil-amino-

etil-amino-4-(hidroximetil)-9-tioxantona, a hicantona, que são eficazes, especificamente, 

contra o S. mansoni e o S. haematobium e também o fármaco 1-(5-nitro-2-

tiazolil)imidazolidina-2-ona, o niridazol, eficaz contra o S. haematobium e o S. japonicum. 

Estes fármacos estão em desuso na terapia medicamentosa da esquistossomose, devido a 

graves reações adversas, tais como lesões hepáticas e renais, convulsões, psicoses, 
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alucinações visuais e auditivas, estados confusionais e outros efeitos indesejáveis sobre o 

sistema nervoso central (NOVAES et al., 1999). Atualmente, dois fármacos têm sido 

amplamente utilizados no tratamento da esquistossomose: oxamniquine e praziquantel. O 

praziquantel, conhecido estruturalmente como ()-2- ciclo- hexilcarbonil-1, 2,3,6,7,11b-hexa-

hidro-4H-pirazino[2,1-a]isoquinolin-4-ona, age, com eficácia, contra trematódeos e alguns 

cestódeos, exibindo atividade farmacológica muito superior a da oxamniquina, que age 

somente contra o S. mansoni e, principalmente, contra os machos adultos (DOENHOFF et al., 

2008). Em decorrência de um possível desenvolvimento de tolerância ou resistência ao 

praziquantel, busca-se a pesquisa e produção de novas drogas para prevenção e cura da 

esquistossomose (LESCANO et al., 2004). 

As investigações na busca de novas drogas que apresentem maior seletividade pelos 

alvos celulares do S. mansoni envolvem as imidazolidinonas, oxadiazóis e seus análogos 

estruturais, devido as suas atividades esquistossomicidas (NEVES et al., 2010). As 

trioxaquinas e derivados nuclesídeos também se apresentaram promissoras no tratamento da 

esquistossomose (OLIVEIRA, 2011). 

 

3.3 LPSF/FZ4: 3-(4-CLORO-BENZIL)-5-(4-NITRO-BENZILIDENO)-IMIDAZOLIDINA-

2,4-DIONA 

 

O LPSF/FZ4, quimicamente 3-(4-cloro-benzil)-5-(4-nitro-benzilideno)-imidazolidina-

2,4-diona (Figura 3), foi sintetizado pelo Laboratório de Planejamento e Síntese de Fármacos 

do Departamento de Antibióticos (LPSF) da UFPE, para ser uma alternativa ao tratamento da 

esquistossomose.  Sua estrutura química foi idealizada a partir do nirdazol, fármaco que já fez 

parte da quimioterapia da esquistossomose (ALBUQUERQUE et al., 2007, PITTA et al., 

2006).  

 

Figura 3 - Fórmula estrutural do LPSF/FZ4. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. Adaptado de Costa et al (2013). 
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O protótipo é um derivado heterocíclico pentagonal imidazolodinônico que apresentou 

importante atividade esquistossomicida ao proporcionar melhor desempenho que o 

Praziquantel contra vermes adultos de S. mansoni em estudos com animais (OLIVEIRA et al., 

2004). Apesar disso, o LPSF/FZ4 apresenta solubilidade aquosa e taxa de dissolução 

extremamente baixas, o que dificulta sua absorção e a reprodutibilidade de ensaios 

farmacológicos e toxicológicos pré-clínicos (GUEDES et al., 2008). 

Os estudos de Costa et al (2013) e de Silva (2012) possibilitaram o conhecimento de 

importantes propriedades e aspectos relacionados ao comportamento do LPSF/FZ4. Costa et 

al (2013) utilizaram métodos termoanalíticos - Termogravimetria e Calorimetria Exploratória 

Diferencial - para elucidar o comportamento térmico do LPSF/FZ4. Este estudo permitiu, por 

exemplo, a determinação da pureza do protótipo (98%), dos valores dos seus parâmetros 

cinéticos (energia de ativação),
 
do seu tempo de estabilidade (quantificado em quatro meses), 

da faixa de temperatura que ocorre sua decomposição térmica (entre 323°C e 370°C, com 

perda de massa de 60,85%) e da faixa de temperatura que ocorre seu processo de fusão 

(228°C a 234°C). Esse trabalho demostrou a alta estabilidade térmica do LPSF/FZ4. A 

compatibilidade da nova entidade química também foi analisada com diversos excipientes 

(amido, β-ciclodextrina, celulose, lactose, estearato de magnésio, aerosil, lauril sulfato de 

sódio, polissorbato e polivinilpirrolidona) através dos métodos termoanalíticos já citados e da 

espectroscopia de infravermelho, verificando a existência de uma possível interação do 

LPSF/FZ4 com a lactose e, por isso, não indicando sua utilização em formulações com o 

protótipo. Já Silva (2012) prosseguiu com estudos de caracterização físico-química, 

empregando a espectroscopia de infravermelho (IV), ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio (RMN’H), espectroscopia no ultravioleta visível, espectrometria de massa (MS), 

calorimetria exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG), difração de raios-X 

(DRX), microscopia eletrônica de varredura  (MEV), análise granulométrica, determinação da 

área superficial, estudo de solubilidade e cálculo de logP. Além disso, esse autor providenciou 

a validação de metodologias analíticas de doseamento do LPSF/FZ4 por espectrofotometria 

no ultravioleta visível (UV-VIS) e por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE-DAD).   

Com o trabalho de Guedes (2008) iniciaram-se tentativas de melhorar a solubilidade 

aquosa do protótipo através do desenvolvimento de dispersões sólidas binárias com os 

polímeros hidrofílicos Polivinilpirrolidona K-30 (PVP K-30) e Polietilenoglicol-4000 (PEG 

4000). Neste estudo foi verificado que associações entre o LPSF/FZ4 e o PVP K-30 em altas 
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concentrações constituindo dispersões sólidas seriam aconselhadas por aumentarem a 

solubilidade e a taxa de dissolução do protótipo.  Além disso, o autor também obteve 

complexos de inclusão com o LPSF/FZ4 e β-ciclodextrinas, verificando que a 2-O-metil- β-

ciclodextrina seria a mais indicada para as formulações, por ter apresentado melhores 

resultados no aumento da solubilidade e da taxa de dissolução do LPSF/FZ4.   

 

3.4 SOLUBILIDADE 

 

3.4.1 Definição 

 

A solubilidade de uma substância é a quantidade desta que passa para a solução quanto 

se estabelece um equilíbrio entre a solução e a porção em excesso, ou seja, a porção não 

dissolvida da substância. A solução obtida nessas condições é dita saturada. Uma solução é 

dita diluída quando há pouco soluto em relação ao solvente. Caso uma maior quantidade de 

soluto seja acrescentada a esta solução, teremos uma solução mais concentrada do que a 

primeira. No entanto, essas duas soluções podem ser ditas insaturadas caso seja possível 

dissolver uma quantidade ainda maior de soluto. Às vezes, ao alterar algo, como por exemplo 

a temperatura da solução, pode-se dissolver uma quantidade maior de soluto. Se essa solução 

for deixada em repouso, para que a temperatura volte ao valor inicial, teremos uma solução 

supersaturada, que é instável. Assim, a solução supersaturada é aquela com uma única fase e 

que possui uma quantidade de soluto maior do que aquela que normalmente se teria em 

condições de saturação. O componente que determina a fase da solução é chamado de 

solvente e, em geral, constitui a maior proporção do sistema. Os outros componentes são 

chamados de solutos, e estes estão dispersos como moléculas ou íons no solvente, ou seja, 

diz-se que estão dissolvidos no solvente (AUCÉLIO; TEIXEIRA, 2013).

 

3.4.2 Diferença entre Solubilidade e Dissolução 

 

O processo de dissolução consiste na transferência de moléculas ou íons de um estado 

sólido para uma solução, e a taxa de dissolução é a rapidez com que um composto pode 

dissolver-se em solução. A extensão na qual a dissolução ocorre sob um dado conjunto de 

condições experimentais é chamada de solubilidade do soluto no solvente. Em outras 
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palavras, a solubilidade é a quantidade de um composto que pode dissolver-se numa solução 

(SZABADOS–NACSA et al., 2011).  

 

3.4.3 Fatores que Interferem na Solubilidade 

 

Existem vários fatores que influenciam na solubilidade de uma substância. Entre eles, 

está a temperatura - um dos fatores mais relevantes. A maioria das substâncias é 

endotérmica, ou seja, precisa absorver calor (energia) para que a solubilização ocorra. Para 

estas substâncias, um aumento da temperatura resulta num aumento da solubilidade, assim, 

uma quantidade maior de soluto pode ser dissolvido ao se aumentar a temperatura do sistema. 

Algumas substâncias são exotérmicas e liberam calor no processo de dissolução. A 

solubilidade de tais substâncias diminue com o aumento da temperatura. A presença de 

múltiplos solutos em uma solução também pode interferir com a solubilidade de uma 

substância. Moléculas de soluto são mantidas unidas por certas forças intermoleculares 

(dipolo-dipolo, dipolo induzido etc), assim como as moléculas do solvente. Para ocorrer a 

solubilização, essas forças das moléculas têm de ser quebradas e forças entre o soluto e o 

solvente devem ser formadas. Ao existir vários solutos em uma mesma solução, algum pode 

interagir intermolecularmente com o solvente, impossibilitanto que o mesmo aconteça para os 

outros solutos. Isto é atribuído à concorrência entre moléculas do soluto para o solvente e 

depende do tamanho e da valência do íon (UNC, 2013, grifo nosso). O tamanho das 

partículas dos solutos também influencia a solubilidade, pois à medida que a partícula vai 

ficando menor, a relação área de superfície/volume aumenta. Uma grande área de superfície 

permite uma grande interação com o solvente. A pressão também interfere na solubilidade de 

solutos gasosos, que aumenta caso a pressão também aumente, mas não tem efeito na 

solubilidade de solutos líquidos e sólidos. O tamanho molecular afeta a solubilidade. Quanto 

maior for a molécula, ou maior for o seu peso molecular, menos solúvel será a substância, 

pois moléculas grandes são mais difíceis de serem envolvidas por moléculas do solvente. O 

polimorfismo das substâncias, ou seja, a capacidade de uma substância cristalizar em mais 

de uma forma cristalina, também pode afetar sua solubilidade. A solubilidade de um soluto 

também está em função da sua polaridade e do solvente. Geralmente, moléculas de solutos 

não polares dissolvem em solventes não polares, e moléculas de soluto polares dissolvem em 

solventes polares. As moléculas de soluto polares têm um terminal positivo e um negativo. Se 

a molécula de solvente é também polar, os terminais positivos das moléculas de solvente 
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atrairão os terminais negativos das moléculas de soluto. Este é um tipo de força 

intermolecular conhecida como interação dipolo-dipolo. Todas as moléculas também possuem 

um tipo de força intermolecular muito mais fraca que as outras forças, chamada de força de 

dispersão de London, em que os cátions dos átomos do soluto atraem os elétrons dos átomos 

das moléculas de solvente. Isto permite que o solvente não polar solvate as moléculas do 

soluto (SZABADOS–NACSA et al., 2011, grifo nosso). A relação entre a polaridade e 

solubilidade pode ser utilizada, na prática, para alterar a solubilidade de um fármaco numa 

solução farmacêutica. Uma abordagem é a de alterar a polaridade do soluto através da 

passagem entre o seu estado molecular (não dissociado) e iônico (dissociado). A mudança 

para uma forma iônica aumenta a solubilidade do soluto em água e em outros solventes 

polares. Um deslocamento para a espécie molecular melhora a solubilidade do soluto em 

solventes não polares. Tais mudanças podem ser produzidas ao alterar o pH da solução (ou 

usando a forma de sal do composto) (UNC, 2013). Por isso, alterações no pH do solvente 

podem alterar a solubilidade das substâncias e é o conhecimento do pKa dos compostos que 

vai permitir prever o comportamento dessas subtâncias em soluções com diferentes valores de 

pH (VÖLGYI et al., 2007, grifo nosso).  

 

3.5 A CONSTANTE DE IONIZAÇÃO (pKa) 

 

3.5.1 Denominações e Definição 

 

O pKa também é conhecido como constante de dissociação ácida (COMER et al., 

2001), constante de acidez (AVDEEF, 2007), constante de ionização e constante de 

dissociação (DEMIRALAY et al., 2010). Como já mencionado, os valores de pKa refletem o 

grau de ionização das moléculas em diferentes valores de pH (VÖLGYI et al., 2007) e 

corrosponde ao valor de pH no qual 50% das moléculas encontram-se ionizadas e 50% não 

ionizadas em solução. 

 

3.5.2 Metodologias para Determinação  

 

Titulação potenciométrica (SANLI; SANLI; ALSANCAK, 2009), espectrofotometria 

(SANLI; SANLI; ALSANCAK, 2010), cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

(DEMIRALAY et al., 2010) e eletroforese capilar (AVDEEF; COMER; THOMSON, 1993) 
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são algumas das abordagens experimentais que têm sido utilizadas para a determinação do 

pKa de substâncias.  A espectrofotometria é considerada a abordagem ideal quando a 

substância a ser analisada é pouco solúvel em água e apresenta como vantagem a maior 

exatidão e precisão (ALBERT; SERJEANT, 1971; PERRIN; DEMPSEY; SERJEANT, 

1981). Recentemente, um novo equipamento foi desenvolvido pela Sirius Analytical 

Intruments


 Ltd. para este propósito. O SiriusT3


 é capaz de determinar o pKa de substâncias 

através de titulação potenciométrica e espectroscopia utilizando um sistema automatizado. A 

determinação do pKa neste equipamento é executada a partir da análise de pequenas 

quantidades da amostra em água ou em mistura de água com co-solvente. Como cada forma 

da molécula (ionizada e não ionizada) absorve diferentemente na região do ultravioleta-visível 

(UV), a espectroscopia no UV é uma das formas desse equipamento calcular o pKa das 

substâncias. Para isso, o equipamento registra as mudanças no espectro à medida que o pH 

modifica decorrente da titulação realizada com o ácido clorídrico (HCl) e o hidróxido de 

potássio (KOH), alcançando uma ampla faixa de pH (2-12) a fim de detectar a transição da 

molécula entre as formas ionizadas e não ionizadas (SIRIUS, 2013). 

O pKa de uma substância é uma propriedade desta quando em solução, por isso a 

determinação confiável do pKa de compostos pouco solúveis em água é muito difícil. Nestes 

casos, uma alternativa para determinar o pKa é utilizar uma mistura de água com solvente 

orgânico em diferentes proporções e extrapolar os valores para condições aquosas 

(GARRIDO et al., 2007). Quando o valor de pKa é determinado em um solvente que não seja 

água, este é denominado de psKa (VÖLGYI et al., 2007). Os valores de psKa podem chegar ao 

valor do pKa de uma substância usando vários métodos como, por exemplo, o de Yasuda-

Shedlovsky


 (TAKÁCS-NOVÁK; BOX; AVDEEF, 1997). 

Além dos métodos experimentais, softwares têm sido desenvolvidos para estimar 

rapidamente valores de pKa com base na estrutura química das moléculas (HILAL; 

KARICKHOFF; CARREIRA, 1995; HILAL; KARICKHOFF; CARREIRA, 2003; SPARC, 

2013).  

 

3.5.3 Aplicações 

 

Como já descrito, o valor de pKa é um parâmetro-chave para prever o estado de 

ionização da molécula em relação ao pH. Por isso, o conhecimento deste parâmetro é 

essencial para a estimativa de propriedades farmacocinéticas, dado que a absorção e a 
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distribuição são altamente afetadas pela ionização do composto.  Isso acontece devido à 

diferente solubilidade e lipofilicidade das formas ionizadas (mais solúvel em meios aquosos) 

e neutras das moléculas (menos solúvel em meios aquosos) (VÖLGYI et al., 2007).  

 

3.6 IMPORTÂNCIA DA SOLUBILIDADE EM ÁGUA PARA OS FÁRMACOS 

 

A importância da solubilidade foi descrita por Almeida (2009, p.20) na seguinte 

afirmação: 

“O efeito terapêutico de um fármaco depende da sua biodisponibilidade e da 

solubilidade das suas moléculas. A solubilidade é um dos parâmetros mais 

importantes para alcançar a concentração desejada do fármaco na circulação 

sistêmica, para se obter uma resposta farmacológica.” 

Com o advento de se descobrir, através da triagem, novas entidades químicas 

candidatas a fármaco, o número de substâncias ativas hidrofóbicas aumentou 

significativamente (LIPINSKI et al., 1997). Dessa forma, a baixa solubilidade se tornou um 

obstáculo que deve ser contornado através de estratégias criadas pela tecnologia farmacêutica. 

Uma das técnicas utilizadas para melhorar a solubilidade e a taxa de dissolução de 

fármacos pouco solúveis ou insolúveis em água é a dispersão sólida (ALVES, 2008; 

LOFTSSON; HREINSDÓTTIR; MÁSSON, 2005; LIMA et al., 2011; MARTINS, 2010; US 

PATENT, 2001). 

 

3.7 DISPERSÕES SÓLIDAS  

 

3.7.1 Definição 

 

 Dispersão sólida (DS) é uma dispersão do composto terapêutico em um veículo inerte 

no estado sólido (NOVARTIS AG, 2011). Este veículo pode ser um carreador ou matriz, 

utilizado de forma isolada ou em associação com outro carreador (ALMEIDA, 2009). 

Para entender melhor o propósito de uma dispersão sólida é necessário entender o 

processo de cristalização, que consiste em dois eventos: o aparecimento do núcleo do cristal, 

seguido do seu crescimento (TANTISHAIYAKUL; KAEWNOPPARAT; 

INGKATAWORNWONG, 1999). Estes dois passos requerem um rearranjo de moléculas 

para formar agregados que originam os núcleos estáveis ou que se juntam a um cristal em 

crescimento (ALIG et al., 1997). Assim, o carreador em uma dispersão sólida funciona como 
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uma barreira que vai dificultar a junção das moléculas do fármaco (quando este se encontra na 

forma amorfa) e, consequentemente, sua cristalização, funcionando como um estabilizador. 

Dessa forma, a vantagem da maior solubilidade da forma amorfa de um composto pode ser 

utilizada para aumentar sua quantidade nos fluidos corporais.  

 

3.7.2 Aplicações 

  

 Sabe-se que a redução do tamanho de partículas é uma das formas de aumentar as 

taxas de dissolução e de solubilidade de uma substância (ALMEIDA, 2009). A dispersão 

sólida surge com uma forma de reduzir o tamanho de partícula dos compostos farmacêuticos, 

aumentando assim sua área superficial disponível para dissoluções e consequentemente 

aumentando a absorção e biodisponibilidade desses compostos nos fluidos corporais 

(NOVARTIS AG, 2011).  

 Outra aplicação seria sua utilização com a intenção de aumentar a estabilidade química 

de fármacos em solução ou suspensão (SETHIA; SQUILLANTE, 2003).     

 

3.7.3 Classificação 

 

As dispersões sólidas podem ser classificadas em quatro formas de acordo com o tipo 

de carreador utilizado na sua obtenção: 

a) Primeira geração: são aquelas preparadas com carreadores cristalinos como no caso da 

uréia e açúcares e dão origem às dispersões sólidas cristalinas. Possuem como 

desvantagem o fato de não liberarem o fármaco com a rapidez desejada por serem 

mais estáveis termodinamicamente (VASCONCELOS; SARMENTO; COSTA, 2007). 

b) Segunda geração: são aquelas obtidas com carreadores amorfos (VILHELMSEN; 

ELIASEN; SCHAEFER, 2005) que incluem polímeros hidrofílicos sintéticos, como a 

polivinilpirrolidona (PVP) e o polietilenoglicol (PEG) e os hidrofílicos derivados 

celulósicos naturais, como a hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) (CIRRI et al., 2004, 

DHIRENDRA et al., 2009). A dissolução dessas dispersões sólidas é mais rápida que 

as dispersões de primeira geração, porém a desvantagem é que elas não são 

fisicamente estáveis, ou seja, podem se recristalizar (KIMURA et al., 2000). 

c) Terceira geração: são aquelas que utilizam surfactantes ou agentes com propriedade 

emulsionante como carreadores. Sua vantagem em relação às outras é que essas 
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tendem a fazer o fármaco pouco solúvel alcançar maior grau de biodisponibilidade e 

serem mais estáveis, pois evitam a recristalização dos fármacos (VASCONCELOS; 

SARMENTO; COSTA, 2007).   

d) Quarta geração: são aquelas que utilizam polímeros que além de atuar como matriz 

inibidora do processo de cristalização de um fármaco ao formar uma dispersão sólida, 

possui propriedades de surfactantes (atividade de superfície e formação de micelas). 

Trabalhos já se referem as dispersões com SOLUPLUS


 como sendo pertencente a 

essa quarta geração de dispersões sólidas (JELENA et al., 2013, SHAMMA; BASHA, 

2012). 

 Outra forma de classificação é de acordo com o número de carreadores utilizados para 

compor a dispersão sólida. Quando apenas um carreador é utilizado tem-se uma dispersão 

binária, já quando são dois carreadores a dispersão é ternária (LIU; WANG, 2007). 

Além disso, seis diferentes tipos de dispersões sólidas foram descritas por Dhirendra et 

al (2009). No entanto, apenas três tipos vêm comumente sendo utilizados para incrementar a 

solubilidade: suspensão cristalina vítrea, suspensão amorfa vítrea e solução sólida vítrea. Nos 

três tipos, o carreador é amorfo. A suspensão cristalina vítrea apresenta o fármaco na forma 

cristalina e, assim, é constituída de duas fases. Este sistema é o mais estável, mas com menor 

desempenho em estudos de dissolução. Já na suspensão amorfa vítrea, o fármaco encontra-se 

na forma amorfa, mas não está molecularmente disperso na matriz do carreador e por isso este 

tipo constitui duas fases e pode sofrer recristalização. Por último, o terceiro tipo - a solução 

sólida vítrea - também apresenta o fármaco na forma amorfa, porém, neste tipo de mistura as 

interações entre o carreador e o fármaco são grandes, resultando em completa miscibilidade 

dos dois componentes, formando um sistema de uma fase que é homogêneo ao nível 

molecular. Por esse motivo, a solução sólida vítrea é mais estável que a suspensão amorfa 

vítrea (KOLTER et al., 2010). As suspensões acontecem quando o fármaco possui 

miscibilidade limitada com o carreador, ocorrendo uma separação de fases (CHIOU; 

RIEGELMAN, 1971). Assim, a solução sólida vítrea é geralmente o sistema desejado.  

 

3.7.4 Métodos de Obtenção 

 

 Segundo Patel et al (2008) existem quatro métodos comuns para o preparo de 

dispersões sólidas: o método do solvente, de  fusão, fusão-solvente e malaxagem.  
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 O método de solvente corresponde à solubilização dos constituintes da dispersão 

sólida (matriz e princípio ativo), seguida da evaporação do solvente (SINHA et al., 2010). 

Esta via possui a grande desvantagem de envolver várias etapas relacionadas ao tratamento do 

solvente, o que acarreta um custo oneroso e, também, envolve problemas de questões 

ambientais e de saúde pública devido à formação do resíduo do solvente (SANOFI-AVENTIS 

FR, 2008).  De acordo com Sethia e Squillante (2003), outra desvantagem deste método é a 

dificuldade de selecionar um solvente capaz de dissolver um fármaco com características 

hidrofóbicas e o carreador hidrofílico (a matriz). Este método também é conhecido como 

método de coevaporação e, dependendo do modo que o solvente vai ser evaporado, pode ficar 

conhecido como spray-drying e método de liofilização. Os solventes orgânicos são 

geralmente escolhidos para a aplicação deste método. 

 O método de fusão consiste em fundir os componentes da dispersão sólida (matriz e 

princípio ativo), e em seguida resfriá-los para solidificarem (SANTOS, 2008). Este método é 

preferível em relação ao de solvente, devido aos seus inconvenientes, quando o fármaco é 

termicamente estável (ZAJC et al., 2005). Outra vantagem é o fato de que o fármaco pode ser 

convertido ao estado amorfo devido à quebra de sua estrutura cristalina quando este é 

submetido a altas temperaturas (KIM et al., 2006). As desvantagens do método consistem na 

possibilidade de ocorrer transição entre as formas polimorfas durante a fusão, nas situações 

em que o fármaco as possua (ZAJC et al., 2005), e o fato de que a fusão pode aumentar a 

viscosidade do polímero, por este estar no estado fundido, dificultando, assim, a incorporação 

do fármaco no mesmo (KIM et al., 2006). 

 Sendo um método pouco difundido na literatura, o método fusão-solvente consiste na 

fusão apenas do carreador, seguida da incorporação do princípio ativo, previamente 

solubilizado com um solvente orgânico, no carreador fundido. O sistema é então resfriado por 

agitação constante e secado, se necessário, por liofilização. Este método é escolhido quando o 

fármaco possui alto ponto de fusão ou é termolábel (CHIOU; RIEGELMAN, 1971). 

 O método de malaxagem consiste na mistura do fármaco e do carreador por diluição 

geométrica, a fim de garantir completa homogeneização.  Na mistura, feita na indústria por 

uma malaxadora, uma pequena quantidade de solvente (equivalente a 30% do peso dos pós) é 

utilizada para obter uma consistência de pasta. Posteriormente, há a secagem do sistema numa 

estufa ou na própria malaxadora e, no final, uma pulverização é feita para uniformizar o 

tamanho da partícula. Esse método apresenta como vantagens o fato de ser simples, de ter 

fácil transposição de escala e resultar em elevado rendimento (LIMA et al., 2008).  
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 Existem outros métodos menos comuns para a preparação das dispersões, como no 

caso do método de atomização por spray drying (ARAÚJO; TEIXEIRA; FREITAS, 2010), do 

processo de fluido supercrítico (KIM et al., 2009), do método de liofilização (GUPTA; 

SAINI, 2011), o hot-melt extrusion (HE; YANG; TANG, 2010), o método de coevaporação 

(SOUTO; LIMA; CHAUD, 2008), o método de emulsificação (LIMA et al., 2011), o método 

de leito fluidizado (LEE et al., 2011) e o método chamado de spray-congealing (ROSA; 

TSUKADA; FREITAS, 2008). 

 O método de atomização por spray drying é também conhecido como método de 

secagem por aspersão ou de nebulização. Neste método ocorre, primeiramente, a 

solubilização do fármaco e do carreador por um solvente orgânico comum. Em seguida, o 

sistema líquido solvente/fármaco/carreador vai para um aparelho, chamado de spray-dryer, 

onde um fluxo contínuo de ar quente faz o solvente evaporar, obtendo, no final, as partículas 

secas (TIWARI et al., 2009). Sethuraman et al (2011) mostrou que, ao se fazer dispersões 

sólidas do piroxicam pela técnica de spray drying, a aplicação deste método possui várias 

vantagens como a redução efetiva do tamanho das partículas e a diminuição adequada do 

solvente residual, além de permitir controlar características do fármaco como sua morfologia 

e qual forma polimórfica ele pode assumir.   

  O diferencial do método de fluido supercrítico é a utilização de fluidos em condições 

supercríticas, ou seja, com temperatura e pressão maiores que suas temperaturas e pressões 

críticas (PASQUALI; BETTINI; GIORDANO, 2006).   Neste método, um gás, um fármaco e 

o carreador são acondicionados a pressões elevadas numa autoclave para que o gás atinja a 

condição de fluido supercrítico. Ao alcançar esta condição, inicia-se uma despressurização 

rápida com arrefecimento provocando com que o fluido supercrítico volte à condição de gás, 

podendo assim recuperar o material formado: a dispersão sólida. O gás normalmente utilizado 

neste método é o CO2 devido a sua baixa toxicidade, baixo custo e por não ser inflamável 

(KANG et al., 2008). As vantagens deste método incluem a possibilidade de obter um produto 

com pureza elevada, de controlar o polimorfismo do fármaco, de processar moléculas 

termolábeis, de abranger uma única etapa do processo e por ser uma tecnologia 

ambientalmente aceitável (PASQUALI; BETTINI; GIORDANO, 2006). Outra vantagem é 

que o custo de manutenção é baixo (AL-MARZOUQ et al., 2007). A grande desvantagem é 

devida à questão do dióxido de carbono não solubilizar adequadamente a maioria dos 

compostos farmacêuticos, o que prejudica a utilização desta técnica pela indústria (WEUTS et 

http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28He%2C+Haibing%29
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al., 2005). Além disso, o custo para implementação do método é alto. Esse método ainda é 

experimental (AL-MARZOUQ et al., 2007) por causa dessas desvantagens. 

 O método de liofilização compreende as seguintes etapas: há a mistura entre fármaco, 

carreador e um solvente comum, em seguida, há o congelamento da mistura e, por último, 

ocorre a sublimação do solvente para obtenção da dispersão sólida (GUPTA; SAINI, 2011). 

As vantagens desse processo envolvem o fato do fármaco ser submetido a um estresse térmico 

mínimo e a questão da dispersão sólida formada por esse método dificilmente separar as fases 

(CEBALLOS et al., 2005). As desvantagens são devidas ao longo tempo necessário para 

realização deste método e ao fato das DS obtidas possuírem baixas propriedades de fluxo 

(RODRIGUEZ-PEREZ et al., 2006). 

 O método de hot-melt extrusion é também conhecido como método de extrusão por 

fusão (ALMEIDA, 2009). Tal processo acontece numa extrusora, que é o aparelho onde 

ocorrerá a conversão da matéria-prima em um produto de forma uniforme, sob condições 

controladas de temperatura, ou seja, nada mais é do que um método onde ocorrerá a fusão dos 

componentes da dispersão sólida, só que a uma temperatura controlada. A grande vantagem 

do método é não precisar de solvente durante o processo (CHOKSHI; ZIA, 2004).  

 O método de coprecipitação corresponde a um método no qual uma solução saturada 

do fármaco ou protótipo é submetida a mudanças de temperaturas ou adição de solventes 

orgânicos, resultando na precipitação do material na forma de dispersões sólidas que são 

coletadas por centrifugação ou filtração (SOUTO; LIMA; CHAUD, 2008).  Este método é 

amplamente utilizado em escala de laboratório. No entanto, é um método pouco atraente para 

a indústria devido ao baixo rendimento alcançado em escalas maiores, ao risco da formação 

de dispersões sólidas com resíduos de solventes orgânicos e ao longo tempo de processamento 

necessário (1-3 dias) (LIMA et al., 2011).  

 No método de emulsificação, temos o fármaco ou protótipo disperso em um solvente 

orgânico e este sistema é disperso em uma fase aquosa contendo um surfactante. 

Posteriormente, o solvente orgânico é evaporado sobre pressão reduzida (rotaevaporação), 

resultando na precipitação das partículas do fármaco ou protótipo que é estabilizada devido ao 

surfactante. Este método não deve ser usado para substâncias que têm baixa solubilidade em 

ambos os meios empregados (aquoso ou orgânico), além de ser restrito a substâncias que não 

toleram mudanças de temperatura, mesmo que essas mudanças sejam pequenas (LIMA et al., 

2011). 
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 A técnica chamada de Leito fluidizado utiliza um equipamento, leito fluidizado, para 

etapa de secagem que acontece após o composto terapêutico e carreador serem solubilizados 

em um solvente orgânico (LEE et al., 2011). O leito fluidizado consiste na circulação de ar 

quente através de um leito de sólidos, de modo que estes permaneçam suspensos no ar, ou 

fluidizados (ROSA; TSUKADA; FREITAS, 2008). Este método não é bem difundido na 

literatura brasileira.  

 O método chamado de Spray-congealing apresenta as seguintes etapas: o carreador é 

liquefeito por aquecimento (fusão), misturado com o ativo e atomizado em uma câmara com 

passagem de ar resfriado. As gotículas de material liquefeito solidificam-se por resfriamento, 

formando as dispersões sólidas. É muito interessante para o processamento de materiais 

sensíveis à presença de água, por sofrerem hidrólise, e que não apresentem sensibilidade à 

temperatura (ROSA; TSUKADA; FREITAS, 2008). 

 

3.7.5 Vantagens 

 

 Segundo Almeida (2009), as dispersões sólidas possuem várias vantagens, porém 

algumas se destacam mais. São elas: a distribuição homogênea e uniforme das pequenas 

quantidades de fármaco no estado sólido; a possibilidade de estabilizar fármacos instáveis; e o 

fato de poderem ser utilizadas para produzir formas de liberação prolongada do fármaco ou 

para aumentar sua taxa de dissolução. 

 

3.7.6 Desvantagens 

 

 Existem na literatura algumas desvantagens a respeito das dispersões sólidas, as quais 

podem variar de acordo com alguns aspectos como o modo de preparo e polímeros usados.  

  Algumas possíveis desvantagens são: alterações durante o armazenamento de 

dispersões sólidas que contenham fármacos amorfos ou moleculares (podendo passar do 

estado amorfo para o cristalino); problemas de estabilidade; aumento da umidade que pode 

provocar a degradação do fármaco (stress mecânico); o fato da redução das partículas do 

fármaco poder levar à agregação e à aglomeração; possibilidade de decomposição durante a 

preparação (dependendo do método utilizado); e, por último, podem provocar problemas de 

formulação e problemas de transposição para escala industrial (interações entre o fármaco, o 

carreador e os outros excipientes usados na formulação das formas farmacêuticas e alterações 
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nas propriedades físicas das formulações). Além disso, os polímeros podem sofrer alterações 

durante o armazenamento, pois podem absorver umidade - o que prejudicará sua estabilidade 

- possibilitando a separação de fases na dispersão sólida e formação de cristais (ALMEIDA, 

2009). 

 

3.7.7 Fatores que Interferem nas Dispersões Sólidas 

 

Os aspectos que influenciam a eficácia das dispersões sólidas em aumentar a taxa de 

dissolução do fármaco são: o tipo de carreador escolhido e proporção utilizada; a natureza do 

composto terapêutico (LIMA et al., 2011); o método de preparação a ser utilizado; a 

característica das partículas resultantes da DS e o pH e a temperatura do meio de dissolução 

(OZKAN et al., 2000). Além desses aspectos, Almeida (2009) alerta que as etapas envolvidas 

para obtenção de uma forma farmacêutica com dispersões sólidas podem afetar suas 

características. Tal fato pode acontecer durante a produção de comprimidos, que envolve as 

etapas de mistura, calibração e granulação, processo nos quais muitos carreadores - 

componentes das dispersões sólidas - podem se tornar serosos e aderentes durante a 

compressão. 

 

3.8 APLICAÇÃO INDUSTRIAL DAS DISPERSÕES SÓLIDAS 

 

3.8.1 A importância de Buscar Transformar Pesquisa em Realidade 

 

O surgimento de um novo medicamento envolve um longo e conturbado caminho que 

se estende desde sua criação até a chegada às prateleiras das farmácias e drogarias. Isto ocorre 

porque seu desenvolvimento implica em uma série de etapas que devem garantir, além de sua 

segurança e eficácia, sua viabilidade no mercado. A síntese de uma nova molécula, os estudos 

pré-clínicos (modelos in vitro e aplicação em animais) para averiguar atividade e toxicidade, 

os estudos necessários para se chegar a uma formulação e os estudos clínicos (teste em 

humanos) estão relacionados às questões de eficácia e segurança de um medicamento. Quanto 

a sua viabilidade mercadológica, mais etapas devem ser cumpridas, como a identificação da 

necessidade da população pelo novo produto - se a nova tecnologia pesquisada é interessante 

a ponto de possibilitar sua comercialização - e a disponibilidade de meios para produzi-lo em 
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larga escala por um custo aceitável para determinado tratamento (CALIXTO; SIQUEIRA, 

2008).    

Segundo Cheng et al (2007), a fim de facilitar a implementação de novos 

medicamentos no mercado, a mentalidade científica deve ampliar seu foco para além do 

simples avanço da ciência e da publicação e abranger pesquisas que proporcionem aplicações 

práticas.  

Um dos empecilhos que podem ocorrer no desenvolvimento de um medicamento é que 

muitas das novas moléculas criadas como candidatas a fármacos são pouco solúveis em água, 

apresentando uma fraca absorção após administração oral (STREUBEL; SIEPMANN; 

BODMEIER, 2006). Tal complicação precisa ser solucionada uma vez que a solubilidade é 

um dos parâmetros mais importantes para o fármaco chegar a uma concentração adequada na 

circulação sistêmica, podendo, dessa forma, obter a resposta farmacológica desejada 

(ALMEIDA, 2009). Assim, ao se perceber a necessidade de melhorar a solubilidade de um 

candidato a fármaco (protótipo), é preciso identificar o método mais adequado. Segundo 

Almeida (2009), a dispersão do princípio ativo em um polímero visando a obtenção de 

dispersões sólidas é uma alternativa para esta questão. 

 Se a idéia é transferir muitas das descobertas acadêmicas para o terreno da produção 

industrial, faz-se necessário investigar quais técnicas e tecnologias são viáveis para a 

indústria. Com foco no mercado farmacêutico, um levantamento de patentes de algumas das 

maiores companhias farmacêuticas do mundo foi realizado, objetivando descobrir o grau de 

aplicação industrial da dispersão sólida neste segmento.  

 

3.8.2 Levantamento de Patentes sobre Dispersões Sólidas 

 

 O levantamento do número de patentes contendo a palavra ‘dispersão sólida’, 

realizado na base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI, 2011) pode 

ser visto na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Levantamento do número de patentes, no período de 2002 a 2011, usando a palavra chave 

‘dispersão sólida’.  

  

Indústrias  Patentes A* Patentes B*  

Pfizer
®

 18 8 

Novartis
®

 26 5 

Sanofi-Aventis
®

 8 2 

Hoffmann- La Roche
®

 9 1 

 

*Patentes A: Todos os resultados ao usar a palavra chave ‘dispersão sólida’  

*Patentes B: Resultados filtrados que realmente tratavam de dispersão sólida 

 

3.8.2.1 Aplicação das Dispersões Sólidas na Pfizer
®
 

 

A Pfizer
®
 surgiu em 1849, em Nova York, com a produção de insumos para o preparo 

de medicamentos, tocada pelos alemães Charles Pfizer e Charles Erhat. A indústria se 

expandiu mundialmente com a viabilização da produção de penicilina em larga escala e, com 

isso, tornou-se uma das empresas mais importantes do setor farmacêutico. Em 1952, a Pfizer
®

 

chegou ao Brasil como importadora de medicamentos e, dez anos depois, em 1962, inaugurou 

sua unidade fabril em Guarulhos - SP. A pesquisa e desenvolvimento têm importância 

destacada na empresa, que oferece 130 medicamentos de prescrição e isentos de prescrição 

para a saúde humana (PFIZER, 2011).  

Como demonstra a Tabela 1, a Pfizer
®
 possui 8 patentes que utilizam dispersão sólida 

como técnica de incremento à solubilidade.  

Já em 2003, a patente internacional de nº WO 03/063831 defendia a utilização de 

dispersões sólidas como meio de aumentar a solubilidade de uma droga insolúvel e, também, 

de aumentar o tempo que o fármaco estaria disponível na forma amorfa para melhor absorção. 

Nela foi explicado que um fármaco apresenta melhor solubilidade quando está na forma 

amorfa, porém o fármaco nesta forma sozinho, ou seja, não associado a um polímero, tenderá 

a retornar a sua forma cristalina mais rapidamente. Além disso, a patente afirma que o uso da 

dispersão sólida é uma vantagem por permitir a produção de formas farmacêuticas sólidas 

(como comprimidos) com um tamanho menor. Dessa forma, contribui para a adesão ao 

tratamento por parte do paciente por ser mais fácil de ingerir.  A novidade trazida pela patente 

é que foi dada uma solução para o problema de produzir comprimidos com grandes 

quantidades de dispersões sólidas (quantidade entre 30% e 50% do peso total da forma 



41 

 

 

farmacêutica), que não podem ser elaboradas da forma convencional uma vez que demoram 

muito para se desintegrar e a atingir a concentração máxima no plasma (PFIZER PRODUCTS 

INC, 2003a). 

Outra patente internacional, a WO 03/063832, publicada em 2003, refere-se à 

composição farmacêutica de um inibidor de proteína de transferência de éster colesterílico 

bastante hidrofóbico. Nela, a utilização da dispersão sólida mostrou-se mais eficaz do que 

outros métodos tentados em estudos anteriores, por melhorar a biodisponibilidade do fármaco 

sem interferir na sua atuação terapêutica. Um dos métodos utilizados para obter a dispersão 

sólida é o método de solvente - e os polímeros preferencialmente utilizados para compô-la 

foram o carboximetiletilcelulose, o polioxietileno e o polioxipropileno (PFIZER PRODUCTS 

INC, 2003b). 

Em 2003, a patente WO 03/000294 defendeu, mais uma vez, o uso de dispersões 

sólidas para acentuar a solubilidade de fármacos pobremente solúveis em água. No entanto, 

chama a atenção para que essas dispersões sejam feitas com bastante cuidado, uma vez que 

podem ser instáveis fisicamente já que a droga amorfa pode se separar da dispersão e se 

cristalizar (uma vez que a forma cristalina é mais estável) e, também, podem ser instáveis 

quimicamente por poderem se degradar em situações moderadas de temperatura e umidade.  

Sendo assim, a dispersão sólida é constituída de um composto terapêutico cuja maior porção 

na composição está na forma amorfa, uma matriz que pode ser o polietilenoglicol, 

carboximetilcelulose, entre outras e mais um polímero para reforçar a estabilidade da 

dispersão sólida, o qual pode possuir uma porção hidrofóbica e hidrofílica ou até mesmo ser 

celulósico e ionizável como no caso do hidroxipropilmetilcelulose. Para a obtenção da 

dispersão sólida, a mistura dos componentes foi realizada e a mistura passou pelo menos uma 

vez pelo processo de granulação seca e úmida (PFIZER PRODUCTS INC, 2003c). 

Ainda em 2003, a patente internacional WO 03/000235 abordou uma composição 

farmacêutica constituindo uma dispersão amorfa constituída de um fármaco não solúvel em 

água e um polímero neutro. Além disso, outro polímero é adicionado à formulação sem estar 

em contato em nível molecular com a dispersão sólida. Esta invenção teve como fim oferecer 

uma formulação para fármacos sensíveis a compostos ácidos, capaz de ser estável 

quimicamente e/ou aumentar suas concentrações plasmáticas. Nesta patente, a Pfizer
®
 afirma 

que as dispersões sólidas podem ser necessárias por dois motivos: por serem desejadas na 

execução de um processo particular para obter uma forma farmacêutica como no caso da 

granulação úmida, resultando em fármacos na forma amorfa (tal processo pode ser aplicado 

http://www.patentesonline.com.br/patente.pesquisar.do?pesquisa=patente.depositante:%22Pfizer%20Products%20INC%20(US)%22
http://www.patentesonline.com.br/patente.pesquisar.do?pesquisa=patente.depositante:%22Pfizer%20Products%20INC%20(US)%22
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mesmo com drogas que não sejam pouco solúveis ou insolúveis em água) e por aumentarem a 

concentração aquosa de compostos não solúveis em água. A formulação proposta serve para 

fármacos que possuam como grupamentos as sulfoniluréias, ésteres, amidas, hidroxi amidas, 

ácidos hidroxâmicos, carbamatos e acetais. As drogas que se enquadram nesse aspecto são o 

omeprazol, eritromicina e lanzoprazol, entre outras. O polímero utilizado na dispersão deve 

ser neutro, uma vez que polímeros ácidos tendem a acelerar a degradação do fármaco quando 

este é sensível a ácidos. O segundo polímero, que vai ser adicionado à dispersão pré-formada, 

pode ser ionizável ou celulósico com grupamentos ácidos que vão conferir melhor 

biodisponibilidade do fármaco sem interferir em sua estabilidade, já que não estão em contato 

direto.  A dispersão sólida pode ser obtida por malaxagem, como sugerido pela patente, 

enquanto que o segundo polímero é acondicionado na formulação por mistura física (PFIZER 

PRODUCTS INC, 2003d). 

Dois anos mais tarde (2005), a Pfizer
®
 publicou a patente PI 0317593-6, trazendo uma 

formulação farmacêutica que combina um inibidor de proteína de transferência de éster 

colesterílico (CEPT) e um inibidor de HMG-COA redutase sensível a ácido (inibidores 

envolvidos com a regulação de colesterol no corpo humano). Usa-se da dispersão sólida 

amorfa para incrementar a solubilidade do inibidor de CEPT, uma vez que ele possui 

hidrossolubilidade bastante baixa. O inibidor de HMG-COA redutase encontra-se separado 

fisicamente da dispersão sólida na forma de dosagem a fim de evitar sua degradação química 

comprovada em estudos anteriores, quando este participa da dispersão sólida. O método de 

obtenção da dispersão sólida não é descrito, pois a patente procura esclarecer como separar o 

inibidor HMG-COA redutase da dispersão sólida amorfa (PFIZER PRODUCTS INC US, 

2005). 

Em 2006, a Pfizer
®
 teve a patente de nº PI 0413313-7 publicada sugerindo um 

processo de secagem por atomização para formação de dispersões amorfas sólidas de um 

medicamento de baixa solubilidade e de um polímero. Foi descoberto que para formar 

dispersões sólidas amorfas homogêneas, densas e que tenham níveis baixos de solvente 

residual, a obtenção deve ser dada em uma série de etapas: uma solução de pulverização é 

formada por dissolução do fármaco e do polímero em um solvente, em seguida a solução de 

pulverização é pulverizada em um aparelho de secagem com um atomizador acoplado a uma 

câmera de secagem, formando-se no final gotículas com uma dimensão média, em volume 

inferior a 500 μm, e por fim um gás de secagem escoa dentro do aparelho com vazão e 
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temperatura suficientes para solidificar as gotículas em 20 segundos (PFIZER PRODUCTS 

INC US, 2006). 

O incentivo da Pfizer
®
 ao uso de dispersões sólidas é feito com a patente PI 0418427, 

publicada em 2007, por ser uma forma de aumentar a solubilidade de fármacos insolúveis. A 

indicação é que estas fossem preparadas através do método de fusão. A invenção chama a 

atenção para a possibilidade de ocorrer reações de oxidação quando o fármaco é suscetível a 

oxidação e está associado com polímeros hidrofílicos para obter a dispersão sólida, e 

aconselha a adição de agentes de estabilização à dispersão sólida a fim de evitar este processo. 

O critério de escolha do agente de estabilização é a sua miscibilidade com o polímero 

hidrofílico, além de que este não pode afetar negativamente as propriedades de dissolução das 

formulações de dispersão sólida. A vitamina E TPGS é lançada através desta patente como 

grande candidata a antioxidante no caso de formulações com dispersões sólidas (PFIZER 

ITALIA SRL IT, 2007).  

Mais uma vez em 2007, a Pfizer
®
 lançou uma dispersão amorfa sólida com a patente 

de nº PI 0416596-9 para resolver o empecilho da baixa solubilidade aquosa de um inibidor da 

proteína de transferência de triglicerídeos microssômicos (inibidor da MTP) para tratamento 

da obesidade. A dispersão amorfa sólida consiste de no mínimo 40% de fármaco (estando 

pelo menos 60% desta quantidade na forma amorfa em detrimento da cristalina) e polímero 

que pode ser o hidroxipropilmetilcelulose succinato, hidroxipropilmetilcelulose ftalato, 

hidroxipropilmetilcelulose etc. A dispersão pode ser obtida por qualquer método convencional 

que resulte em pelo menos 60% do fármaco na forma amorfa como, por exemplo, o método 

de extrusão, moagem, fusão e solvente, sendo este último indicado como preferencial 

(PFIZER PRODUCTS INC US, 2007). 

 

3.8.2.2 Aplicação das Dispersões Sólidas na Novartis
®
 

 

 A Novartis
®
 foi criada em 1996, a partir da fusão entre a Sandoz e Ciba-Geisy e, após 

14 anos, consolidou-se no mercado como grande indústria farmacêutica. A empresa oferece 

um vasto portfólio de produtos compostos de medicamentos inovadores, genéricos, vacinas e 

medicamentos isentos de prescrição (NOVARTIS, 2011).  

 Desde 2002, a Novartis
®
 já defende o uso de dispersões sólidas para acentuar a 

solubilidade aquosa de ativos insolúveis ou pouco solúveis em água com a patente de nº WO 

02/076432. As razões apontadas para que se utilizem as dispersões sólidas são: que estas são 

http://www.patentesonline.com.br/patente.pesquisar.do?pesquisa=patente.depositante:%22Pfizer%20Products%20INC%20(US)%22
http://www.patentesonline.com.br/patente.pesquisar.do?pesquisa=patente.depositante:%22Pfizer%20Products%20INC%20(US)%22
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adequadas para compor tanto formas farmacêuticas líquidas quanto sólidas, que são estáveis 

na faixa de pH do trato gastrointestinal - logo poderão alcançar concentrações plasmáticas 

satisfatórias - e que podem ser preparadas de forma simples, mantendo as características 

iniciais dos constituintes da formulação. As dispersões indicadas pela invenção são 

constituídas de um surfactante (aniônico ou catiônico), um polímero hidrófilo (básico ou 

ácido) e um composto terapêutico com baixa solubilidade em água, sendo obtidas pelo 

método de malaxagem ou de solvente. Na patente é destacado que, caso se use um surfactante 

aniônico, deve-se usar um polímero básico. Já, ao se usar um surfactante catiônico, deve-se 

usar um polímero ácido (NOVARTIS AG, 2002a).  

 Outra patente de 2002 de nº WO 02/089773 fornece uma formulação farmacêutica 

para a Ciclosporina, fármaco pouco solúvel em água, em uma forma farmacêutica sólida 

(comprimido, pó ou cápsula). Para melhorar a taxa de dissolução da Ciclosporinas, a obtenção 

de dispersões sólidas pelo método de solvente é indicada (NOVARTIS AG, 2002b). 

 Um ano mais tarde, em 2003, a patente de nº WO 03/028705 trouxe a composição 

farmacêutica oral da Rapamicina e de alguns de seus derivados, usando a dispersão sólida, 

mais uma vez, como técnica para incrementar suas solubilidades. O uso da dispersão sólida é 

justificado por ser uma técnica que melhora, significativamente, a biodisponibilidade dos 

fármacos de baixa solubilidade ou insolúveis em água e por ter boa estabilidade. No entanto, o 

uso das dispersões sólidas torna-se complicado quando a intenção é formular medicamentos 

para idosos e crianças. Isso acontece porque o ideal é que a forma farmacêutica não seja 

comprimido, pois tal forma é de difícil deglutição para esses grupos populacionais e porque a 

alternativa seria fazer um comprimido que pudesse ser adicionado em água, dissolver-se e daí 

ser ingerido. Porém, o problema ao usar dispersão sólida neste tipo de forma farmacêutica é 

que esta possui uma grande quantidade de carreador que impede que o comprimido se 

desintegre e se dissolva rapidamente. A patente então mostra que a solução é adicionar 1-5% 

do peso total de dióxido de silício coloidal a esses tipos de formulação, associado a um 

desintegrante. Para a preparação da dispersão sólida, vários métodos são indicados como, por 

exemplo, o método de fusão, de malaxagem, de solvente e por spray-drying. São 

aconselhados como carreadores a utilização de polímeros hidrófilos sozinhos ou associados 

como HPMC, PVP e PEG, bem como o uso de surfactantes como derivados da vitamina E e 

lecitina (NOVARTIS AG, 2003). 

 A patente de nº PI051921-3, publicada em 2009, descreve uma composição 

farmacêutica sólida (pó ou comprimido, por exemplo) contendo um fármaco pobremente 
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solúvel em água e um polímero sólido, de preferência hidrófilo, em temperatura ambiente, 

constituindo a dispersão sólida e a adição de um desintegrante em uma quantidade inferior a 

10% (quantidade baseada no peso total da composição).  Nesta invenção, foi verificado que o 

uso de desintegrantes em quantidade pequena traria características satisfatórias de 

biodisponibilidade e taxa de dissolução à forma farmacêutica sólida, e evitaria as 

desvantagens oriundas de se utilizar grandes quantidades deste excipiente - como o fato de 

reduzir a quantidade de dispersão sólida que pode ser incorporada no comprimido, o que 

consequentemente diminui a dose que o comprimido poderá ter e a questão de que o 

comprimido será mais susceptível a adsorção de água ao ter grandes quantidades de 

desintegrante, prejudicando sua estabilidade. Segundo esta patente da Novartis
®
, as dispersões 

sólidas poderiam ser obtidas através de várias técnicas, podendo ser, inclusive, por técnicas de 

secagem de espargimento incluindo a de leito fluído (NOVARTIS AG, 2009).   

 Por último, em 2011, foi publicada a patente de nº PI 0618499-5, na qual a obtenção 

de dispersões sólidas é sugerida para melhorar a solubilidade de um composto terapêutico 

insolúvel ou pobremente solúvel em água através do método de granulação por fusão. A 

adição de uma plastificante transitório (água e hidratos orgânicos, por exemplo) é aconselhada 

para facilitar a dissolução do composto terapêutico no polímero e/ou funcionar como auxiliar 

no processamento, ao reduzir a viscosidade do composto terapêutico e a do polímero 

(NOVARTIS AG, 2011). 

 

3.8.2.3 Aplicação das Dispersões Sólidas na Sanofi-Aventis
®
 

  

 Em 1973, a Sanofi
®
 foi criada por René Sautier e Jean-François. Seu crescimento se 

deu ao investir e adquirir algumas das grandes companhias farmacêuticas americanas, 

francesas e européias. Em 2004, ocorre a aquisição e fusão com a Aventis, aumentando ainda 

mais seu poder no campo farmacêutico. A Sanofi-Aventis
®

 está no Brasil há mais de cinco 

décadas, com uma plataforma industrial forte e desenvolvendo um programa sustentado de 

investimentos, inclusive de pesquisa. A empresa é líder mundial em vacinas e, além disso, 

possui um amplo repertório de medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e genéricos 

(SANOFI, 2011). 

 Como pode ser visto na Tabela 1, a Sanofi-Aventis
®
 possui duas patentes envolvendo 

dispersões sólidas como forma de incrementar a solubilidade de fármacos pouco solúveis ou 

insolúveis em água. 
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 Em 2008, a patente PI 0515390-5 abordou uma composição farmacêutica contendo 

uma dispersão sólida. Esta dispersão sólida possui pelo menos um princípio ativo e matriz 

polímero que compreende uma fase contínua de polidextrose para favorecer a desagregação 

da composição em meio aquoso, e outra fase contínua de polímero diferente da polidextrose 

(cada um em quantidade de 20% do peso total da composição). A obtenção das dispersões 

sólidas é dita feita normalmente pelos métodos de solvente e de fusão, porém, como estes 

possuem desvantagens, a técnica utilizada para obter a dispersão sólida consiste na mistura 

dos componentes por dispositivo com parafuso misturador e a uma temperatura de mistura 

compreendida entre 50 e 250°C (aproximadamente). Segundo esta patente, as dispersões 

sólidas são geralmente utilizadas para melhorar a solubilidade de princípios ativos, para 

controlar suas velocidades de liberação ou melhorar suas biodisponibilidades (SANOFI-

AVENTIS FR, 2008). 

 A patente PI0615609-6, publicada em 2011, refere-se a formulações envolvendo 

dispersões sólidas amorfas para um agente farmacológico possuidor de alta afinidade pelos 

receptores de benzodiazepina de tipo periférico: o 7-cloro-N,N,5-trimetil-4-oxo-3-fenil-3,5-

dihidro-4H-piridazino[4,5-b]indol-1-acetamida. Tal fármaco possui solubilidade em água 

limitada, e a tentativa de melhorá-la através de utilização de sua forma amorfa nas 

formulações mostrou-se ineficiente, uma vez que ficou com pouca estabilidade por se 

cristalizar com o tempo. A associação do fármaco a polímeros originando dispersões sólidas 

atribuiu à formulação melhoras significantes na solubilidade e na estabilidade física, quando 

comparadas às formulações convencionais. Na presente invenção, a Sanofi-Aventis
®
 alega 

que dispersões sólidas amorfas (com pelo menos 80% do fármaco na forma amorfa) também 

apresentam problemas de estabilidade, pois também tendem a se cristalizar com o tempo. Este 

problema seria resolvido com o uso de um ou mais polímeros estabilizadores (ftalato de 

hidroxipropil metilcelulose, ftalato de acetato de celulose e polimetacrilato polimérico). A 

dispersão sólida é obtida pelo método de solvente (SANOFI-AVENTIS US LLC, 2011). 

 

3.8.2.4 Aplicação das Dispersões Sólidas na Roche
®
 

 

 A Hoffmann-La Roche
®
 foi fundada em 1896 por Fritz Hoffmann-La Roche, e logo se 

tornou líder mundial em diagnóstico in-vitro e em medicamentos para o câncer e transplante. 

Sua atuação também abrange outras áreas terapêuticas como doenças autoimunes, 
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inflamatórias, virologia, distúrbios metabólicos e doenças do sistema nervoso central. Seus 

produtos são vendidos em mais de 150 países (ROCHE, 2011). 

 Nos últimos 10 anos (2002 até 2012), a empresa registrou apenas uma patente 

abordando dispersões sólidas, a de nº PI 0619890-2, publicada em 2011, na qual há a 

descrição de uma nova formulação que possui como insumo farmacêutico ativo (IFA) o 

cloridrato de 4’-azidocitidina-2’,3’,5’-tri-iso-butirato, útil na terapia do vírus da hepatite C 

(HCV), e de seu processo de preparação. Este IFA apresenta fraca solubilidade aquosa e, por 

isso, faz-se uso das dispersões sólidas para superar este obstáculo. Nesta patente, a Roche
®
 

destaca que a dispersão sólida é uma técnica eficiente e eficaz para formular insumos 

farmacêuticos ativos fracamente solúveis. A dispersão sólida é obtida pelo método de fusão e 

é composta do fármaco já citado e uma mistura de polímeros 

(polietilenoglicol/polipropilenoglicol) (F HOFFMAN-LA ROCHE AG, 2011). 

 

3.8.3 Porque Usar a Dispersão Sólida? 

  

 Através do levantamento de patentes realizado, percebe-se que por mais que existam 

desvantagens acerca do uso de dispersões sólidas, grandes indústrias farmacêuticas - 

reconhecidas como líderes no mercado farmacêutico e de inovação - como a Pfizer
®
, 

Novartis
®
, Sanofi-Aventis

®
 e Haffmann-La Roche

®
 possuem interesse em explorar essa 

técnica.  

 Durante a fase de pesquisa, ao se escolher a dispersão sólida como técnica para 

incrementar a solubilidade de compostos terapêuticos pouco solúveis e, até mesmo, insolúveis 

em água, sabe-se, agora, que há maior chance de tal pesquisa estar no caminho correto para se 

tornar realidade, ou seja, que a formulação investigada possa vir a compor um medicamento. 

Dessa forma, há então a possibilidade de ocorrer a transformação do resultado de uma 

pesquisa científica em um produto de alto valor agregado à sociedade. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 PARTE I: DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DO pKa DO LPSF/FZ4 

COM AUXÍLIO DO SIRIUST3
®
  

 

4.1.1 Matérias-primas e Solventes 

 

3-(4-cloro-benzil)-5-(4-nitro-benzilideno)-imidazolidina-2,4-diona (LPSF/FZ4) foi 

sintetizado pelo Laboratório de Planejamento e Síntese de Fármacos (LPSF), da Universidade 

Federal de Pernambuco (Brasil), de acordo com os protocolos previamente publicados 

(OLIVEIRA et al. 2004). 

O Tampão Sirius Neutral Linear UV


 corresponde a uma mistura de bases e ácidos 

fracos com baixa absorvância na região do ultravioleta-visível (butilamina, ácido cítrico, 

dihidrogenofosfato de potássio, tris-hidroximetil-metilamina e etanolamina). A concentração 

precisa de cada componente deste tampão é informação confidencial da Sirius Analytical 

Instruments Ltda.


. Este tampão foi otimizado pela empresa a partir de um outro tampão 

relatado por Box et al (2003).  

As demais substâncias utilizadas nesse trabalho foram as seguintes: ácido clorídrico 

(HCl) da Merck
® 

(grau CLAE), hidróxido de potássio (KOH) da Merck
®
 (grau CLAE), 

dimetilsufóxido (DMSO) da Sigma-Aldrich
® 

(grau CLAE) e água que foi ultra-purificada 

pelo sistema Milli-Q Millipore (Milli-Q System
®
, MA, EUA), com resistividade de 18,2 MΩ 

cm. 

 

4.1.2 Equipamento 

 

Todo procedimento foi realizado com auxílio do SiriusT3


 (Figura 4). Este 

equipamento consiste de três módulos: distribuidor, titulador e carregador automático. O 

distribuidor comporta os reagentes (água, solventes, cossolventes e agentes titulantes).  O 

titulador consiste de eletrodo de pH, sonda de imersão de fibra óptica UV, agitador, sensor de 

temperatura e capilares para adição de reagentes. Na parte frontal do titulador, encontra-se a 

posição da amostra, onde a temperatura é controlada por um dispositivo de Peltier (totalmente 

controlado pelo computador), e há um dispositivo de detecção de turbidez. O carregador 
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automático possui um braço robótico que recolhe e move automaticamente os frascos com as 

amostras para o titulador (SIRIUS, 2013). 

 

Figura 4 - Equipamento SiriusT3 e seus 3 módulos. Em detalhe, o eletrodo de pH, o termômetro 

eletrônico, o agitador, a sonda de imersão de fibra óptica e os capilares contidos neste equipamento.  

 

 
 

Fonte: adaptada de Sirius (2013). 

 

4.1.3 Determinação Experimental do pKa do LPSF/FZ4 

 

Para determinar o pKa do LPSF/FZ4, realizou-se o procedimento chamado de Fast UV 

pKa


 previamente desenvolvido com base no método de titulação espectrofotométrica (UV-

metric


) já relatado na literatura (TAM; TAKÁCS-NOVÁK, 2001) e que teve sua 

confiabilidade comprovada em estudos anteriores (SIRIUS ANALYTICAL INSTRUMENTS, 

1995; TAM; TAKÁCS-NOVÁK, 2001; BOX et al., 2003). Todo o procedimento foi realizado 

com auxílio do equipamento SiriusT3


 e de seu software de controle SiriusT3Control


.  Uma 

solução 10 mM do protótipo foi preparada em DMSO. Em seguida, 5 µL dessa solução foram 

retirados e 25 µL de uma solução tampão denominada de Sirius Neutral Linear UV


  foram 

adicionados para facilitar a estabilização do pH da solução após cada titulação. Executaram-se 
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três titulações da mesma amostra, sempre do menor pH para o maior, cobrindo uma faixa de 

pH entre 2 e 12.  Como agentes titulantes, foram utilizados o HCl e o KOH 0,5 M. As 

titulações foram executadas em diferentes proporções de cossolvente/água ultra-purificada 

(40, 30 e 20% v/v, aproximadamente). O cossolvente utilizado foi DMSO/KCl 0,15M (6:4). 

Os espectros de absorção no UV da solução foram monitorados continuamente na amostra a 

cada titulação por uma sonda de fibra óptica de imersão, realizando-se, desta forma, uma 

varredura da amostra entre 118 e 1100 nm para construir um gráfico absorvância versus pH e, 

deste modo, determinar o psKa do protótipo. Os dados coletados foram analisados através do 

software SiriusT3Refine


 e apenas os dados obtidos entre 250 e 500 nm foram incluídos na 

análise. O número de valores de psKa foram obtidos com auxílio da análise do Target Factor 

Analysis


 (TFA), um recurso matemático do programa. A temperatura em 25°C e uma 

atmosfera de nitrogênio a 50 mL.min
-1 

foi mantida durante todo experimento. Os níveis de 

CO2 também foram monitorados durante todo o experimento para que não interferissem com 

os resultados. O pKa do LPSF/FZ4 foi obtido por extrapolação usando o método de Yasuda-

Shedlovsky


. Antes da execução do experimento, foram realizadas titulações apenas com a 

mistura cossolvente e água ultra-purificada e com o tampão Sirius Neutral Linear UV


, para 

eliminar qualquer possível interferência na análise por UV do protótipo e a calibração do 

eletrodo de pH. O experimento foi realizado em triplicata. 

 

4.1.4 Determinação Teórica do Valor do pKa do LPSF/FZ4  

 

O software SPARC online calculator


 foi utilizado para prever o valor de pKa do 

LPSF/FZ4. Este programa combina princípios de relações estrutura-atividade quantitativas 

(QSAR), relações lineares de energia livre e teoria de perturbação da química quântica para 

determinar o pKa de uma substância a partir de sua estrutura química (SPARC, 2013).  

 

4.1.5 Preparação da Dispersão Sólida 

 

As quantidades de LPSF/FZ4 (10%) e de SOLUPLUS


 foram rigorosamente pesadas 

utilizando balança analítica Mettler Toledo


 L1339. O LPSF/FZ4 e o carreador foram 

dissolvidos em torno de 15 mL de dimetilsufóxido/clorofórmio (1:3 v/v), e mantidos sob 

agitação magnética durante 20 minutos para completa solubilização das substâncias.  A 

solução contendo o carreador e o protótipo foi colocada em uma placa de Petri de teflon e o 
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solvente foi removido por evaporação a 60°C ± 5°C, sob pressão normal em estufa Isotem 

vacuum


, modelo 280ª, por 18 horas para não afetar a integridade do filme produzido, e por 1 

hora sob pressão reduzida para garantir a completa evaporação do solvente. O filme foi 

pulverizado com auxílio de gral de porcelana, pistilo e uma pequena quantidade de nitrogênio 

líquido, para evitar a indução da cristalização do protótipo por calor e facilitar o processo de 

pulverização. A dispersão sólida resultante foi tamisada em malha de 500 µm, acondicionada 

em recipiente transparente de vidro e armazenada em dessecador sob vácuo com umidade 

controlada e temperatura ambiente. 

  

4.1.6 Dissolução In Vitro 

 

O estudo de dissolução in vitro também foi realizado com auxílio do SiriusT3


 (Figura 

4). Para isso, 10 mg de uma dispersão sólida do LPSF/FZ4:SOLUPLUS


(1:9 p/p) foram 

cuidadosamente pesados e colocados em tubo de dissolução. O ensaio foi realizado à 

temperatura de 25ºC, utilizando cerca de 20 mL de solução aquosa com ácido clorídrico (0,5 

M) (pH 1,2). O pH foi ajustado com KOH (0,5 M) a cada 30 minutos para atingir os valores 

correspondentes a 5,  7 e 11 e monitorado durante todo experimento pelo eletrodo de pH 

acoplado ao equipamento. Em intervalos pré-determinados de 1 minuto, durante 2 horas, foi 

realizada a leitura da absorvância da amostra através da sonda de UV acoplada ao 

equipamento. O ensaio foi efetuado em triplicata. 

  

4.2 PARTE II: DESENVOLVIMENTO DE DISPERSÕES SÓLIDAS COM O LPSF/FZ4 

 

4.2.1 Matérias-primas e Solventes 

 

O 3-(4-cloro-benzil)-5-(4-nitro-benzilideno)-imidazolidina-2,4-diona (LPSF/FZ4) foi 

sintetizado pelo Laboratório de Planejamento e Síntese de Fármacos (LPSF), na Universidade 

Federal de Pernambuco (Recife-PE, Brasil). 

As seguintes matérias-primas foram utilizadas: hidroxipropilmetilcelulose (HPMC 

K4M) (Methocel
®
) (Dow

®
), copolímero de poli(vinilpirrolidona-co-acetato de vinila) 

(PVPVA 64) (Kollidon VA 64
®
) (BASF

®
), polivinilpirrolidona K-90 (PVP K-90) (Plasdone 

K-90
®
) (ISP

®
 Techonologies, INC.), polivinilpirrolidona K-29/32 (PVP K-29/32) (Plasdone 

K-29/32
®

) (ISP
®
 Techonologies, INC.) e Soluplus

®
 (BASF

®
). 



53 

 

 

As demais substâncias utilizadas nesse trabalho foram as seguintes: dimetilsufóxido 

(DMSO) da SIGMA-ALDRICH
® 

(grau CLAE), clorofórmio da EMD
® 

(grau CLAE), ácido 

clorídrico (HCl) da Merck
® 

(grau CLAE) e água que foi purificada pelo sistema Milli-Q 

Millipore (Milli-Q System
®
, MA, EUA). 

 

4.2.2 Desenvolvimento de Dispersões Sólidas 

 

 Em primeiro lugar, fez-se a seleção dos carreadores de acordo com os seguintes 

critérios: 

 Mecanismo de liberação do protótipo: a liberação imediata do protótipo foi 

desejada. Sendo assim, com base nas características do LPSF/FZ4 como, por exemplo, 

seu caráter básico, optou-se por polímeros que apresentassem dissolução em meio 

gástrico. Além disso, o peso molecular dos polímeros também foi levado em 

consideração, uma vez que, quanto maior fosse este peso, mais lenta seria a liberação 

do protótipo no meio de dissolução - de acordo com os resultados obtidos por Yuasa et 

al (1993) e Janssens et al (2008).  

 Temperatura de transição vítrea do polímero: polímeros apresentando temperatura 

de transição vítrea (Tg) elevada foram escolhidos (acima de 100°C) (Tabela 3) devido 

ao menor risco de ocorrer mobilidade do protótipo na matriz polimérica - uma vez 

que, quanto maior esta temperatura, maior a estabilidade da dispersão sólida obtida, 

evitando a reordenação da sua forma cristalina (HANCOCK et al., 1995).   

 Interação com o protótipo: as interações intermoleculares melhoram a 

compatibilidade entre o fármaco e o polímero, além de ajudar a retardar o evento de 

nucleação e cristalização (TANTISHAIYAKUL; KAEWNOPPARAT; 

INGKATAWORNWONG, 1999). Por isso, foi realizada a análise da possibilidade de 

interações intermoleculares de hidrogênio entre o polímero e o protótipo a partir da 

estrutura química (Tabela 4). 

 Miscibilidade entre o LPSF/FZ4 e o polímero: este foi o último critério avaliado 

após obter de fato as dispersões sólidas. Utilizou-se a obtenção de filmes com o 

polímero e o protótipo a fim de analisar a miscibilidade entre eles, sendo esta 

evidenciada pela obtenção de um filme transparente e homogêneo. A importância do 

fármaco e do polímero serem miscíveis deve-se ao fato de a miscibilidade, ou a falta 

dela, poder afetar dramaticamente a tendência de cristalização do fármaco.  O 
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carreador, um polímero, por exemplo, só pode atuar como um inibidor eficaz da 

cristalização quando este está presente na mesma fase que o fármaco (RUMONDOR 

et al., 2009; IVANISEVIC, 2010).  

Para escolha do método de obtenção das dispersões sólidas (DS), observou-se qual é o 

consolidado na indústria farmacêutica e na literatura. 

Em seguida, a escolha das concentrações do protótipo e dos carreadores nas dispersões 

foi realizada. Procurou-se obter dispersões sólidas que apresentassem o protótipo na sua 

forma amorfa. Por isso, é importante determinar a concentração dos carreadores nas 

dispersões, já que existe uma concentração máxima de fármaco que cada polímero é capaz de 

manter na forma amorfa (SUN; JU; LEE, 2012). Sabe-se também que para alcançar a 

estabilidade física, polímeros farmaceuticamente aceitáveis são normalmente incorporados em 

concentrações elevadas na formulação (da ordem de 50% ou superior em peso) (BAIRD; 

TAYLOR, 2012). Dessa forma, a obtenção de dispersões sólidas começou contendo apenas 

10% de protótipo e, à medida que as dispersões eram obtidas, estas foram analisadas através 

de difração de raios-X (DRX). A quantidade de protótipo nas dispersões sólidas foi 

aumentada até que o difratograma apresentasse indícios da presença do protótipo na forma 

cristalina.  A partir desse momento, não se produziria outra dispersão sólida com 

concentração maior de protótipo.    

Uma vez obtidas, a melhor formulação entre as dispersões sólidas foi selecionada 

através do teste de dissolução in vitro e do estudo de estabilidade. Por fim, o sistema 

carreador-protótipo escolhido em todas as proporções obtidas foi analisado química e 

fisicamente através das seguintes técnicas: Calorimetria exploratória diferencial (DSC), 

Microscopia óptica com estágio a quente, Microscopia de polarização e Espectrofotometria de 

absorção na região do infravermelho (IV).  A análise também foi feita com o protótipo 

sozinho, com o carreador e com as misturas físicas.  

A Figura 5 resume o protocolo utilizado para o desenvolvimento de dispersões sólidas 

moleculares com o LPSF/FZ4. 
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Figura 5 – Protocolo para o desenvolvimento de dispersões sólidas com o LPSF/FZ4. 

 

Fonte: autoria própria.  
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4.2.3 Obtenção das Dispersões Sólidas (DS) 

 

As dispersões sólidas binárias com PVPVA 64, PVP K-90 e SOLUPLUS
®
 contendo 

10%, 20%, 30% e 40% de protótipo (p/p) e com o HPMC K4M contendo 10%, 20% e 30% de 

protótipo (p/p) foram preparadas pelo método do solvente. As quantidades de LPSF/FZ4 e de 

cada carreador foram rigorosamente pesadas utilizando balança analítica Mettler Toledo
®
 

L1339. O LPSF/FZ4 foi dissolvido em torno de 15 mL de dimetilsufóxido:clorofórmio (1:3 

v/v), o carreador foi adicionado e, em seguida, a mistura foi mantida sob agitação magnética 

durante 20 minutos para a solubilização das substâncias.  A solução com o carreador e o 

protótipo foi espalhada em uma placa de Petri de teflon e o solvente foi removido por 

evaporação a 60°C ± 5°C, sob pressão normal, em estufa Isotem vacuum (Modelo 280ª), por 

18 horas, para não afetar a integridade do filme produzido, e por 1 hora sob pressão reduzida 

para garantir a completa evaporação do solvente. O filme obtido com cada dispersão sólida foi 

analisado através de microscopia de polarização e, posteriormente, foi pulverizado com 

auxílio de gral de porcelana, pistilo e uma pequena quantidade de nitrogênio líquido para 

evitar a indução por calor da cristalização do protótipo e facilitar o processo de pulverização. 

As dispersões sólidas resultantes foram tamisadas em malha de 500 µm, acondicionadas em 

frascos e armazenadas em dessecador sob vácuo com umidade controlada e temperatura 

ambiente. 

A fim de comparar o desempenho das dispersões sólidas com PVPVA 64, HPMC 

K4M, PVP K-90 e SOLUPLUS
®
 com as obtidas em estudo anterior realizado por Guedes et 

al (2011), preparou-se a dispersão sólida indicada neste estudo como a melhor opção: um 

sistema binário de LPSF/FZ4: PVP K-29/32 (1:9 p/p). Este sistema foi obtido através do 

método descrito acima, empregado para as dispersões. No entanto, a mesma mistura de 

solvente, metanol: clorofórmio (1:3 v/v), utilizada no estudo prévio, foi mantida.  

 

4.2.4 Obtenção das Misturas Físicas (MF) 

 

Misturas físicas com todos os carreadores (PVPVA 64, PVP K-90, HPMC K4M, PVP 

K29-32 e SOLUPLUS
®

) nas mesmas proporções utilizadas na preparação das dispersões 

sólidas foram obtidas. Para obtenção das misturas físicas realizou-se uma mistura com auxílio 

de gral de porcelana, pistilo e uma pequena quantidade de nitrogênio líquido, de acordo com o 

método de diluição geométrica. 
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4.2.5 Escolha da Concentração do Protótipo e do Carreador 

 

4.2.5.1 Difração de Raios-X (DRX) 

 

Os difratogramas do protótipo, dos carreadores, das misturas físicas e das dispersões 

sólidas foram obtidos no difratômetro Miniflex II


 (Rigaku


), equipado com ânodo de cobre. 

As amostras foram analisadas no intervalo de ângulo de 2-40º a uma velocidade de 

digitalização de 2º.min
-1

.  As amostras foram preparadas em suportes de vidro com uma fina 

camada de material do pó sem solvente. 

  

4.2.6 Seleção do Melhor Sistema de Dispersão Sólida 

 

4.2.6.1 Teste de dissolução in vitro 

 

O teste de dissolução in vitro foi realizado com auxílio do equipamento SiriusT3


 

(Sirius Analytical Instruments
®
) (Figura 4). Para execução da dissolução in vitro, 1 mg da 

forma cristalina do protótipo e quantidades de misturas físicas e dispersões sólidas 

equivalentes a 1 mg de LPSF/FZ4 foram cuidadosamente pesadas e colocadas em tubo de 

dissolução. O ensaio foi realizado à temperatura de 25ºC, utilizando 23 mL de solução aquosa 

com ácido clorídrico (pH=1,2). O pH foi monitorado durante todo experimento pelo eletrodo 

de pH acoplado ao equipamento. Em intervalos predeterminados de 1 minuto, durante 2 

horas, foi realizada a leitura da absorvância da amostra através da sonda de ultravioleta visível 

acoplada ao equipamento. Os ensaios foram efetuados em triplicata.  

Os perfis de dissolução foram avaliados e comparados utilizando o parâmetro de área 

sob a curva (AUC) que foi calculado usando a regra do trapézio. Uma análise de variância 

simples (One-way ANOVA) foi utilizada para determinar diferenças estatisticamente 

significativas entre os resultados. Resultados com valores de p < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos.  

Os coeficientes de extinção molar são necessários para calcular a quantidade de 

substância dissolvida pelo software SiriusT3Control


 no ensaio de dissolução in vitro 

executado no SiriusT3


 (Figura 4). Esses coeficientes foram calculados através do 

procedimento executado para determinar o pKa do LPSF/FZ4 descrito anteriormente.  
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4.2.6.2 Teste de Estabilidade 

 

O estudo de estabilidade foi realizado de acordo com as especificações do 

International Conference on Harmonisation (ICH) para estudo de estabilidade acelerada 

(~75% UR a 40ºC) (ICH Q1A(R2), 1996). Sendo assim, as amostras das dispersões sólidas 

foram acondicionadas em dessecador contendo solução saturada de NaCl e em estufa 

industrial VWR


 modelo 1350FM com circulação de ar por 2 meses. A Temperatura e a 

umidade relativa foram monitoradas e mantidas em níveis constantes em dissecador selado 

durante uma semana antes do início do estudo de estabilidade. As dispersões sólidas foram 

examinadas periodicamente para verificar as mudanças físicas causadas pelas condições de 

armazenamento e foram, também, analisadas através de difração de raios-X para determinar o 

início da conversão da forma amorfa para a forma cristalina do LPSF/FZ4. Por fim, executou-

se um estudo de dissolução in vitro das amostras que obtiveram os melhores resultados 

verificados pela análise de DRX para verificar o desempenho do sistema no meio de 

dissolução após 4 meses sob essas condições estressantes. Foram seguidas as mesmas 

especificações citadas para o estudo de dissolução in vitro anteriormente. 

 

4.2.7 Análises químicas e físicas das amostras 

 

4.2.7.1 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

  

Os termogramas do protótipo, dos carreadores, das misturas físicas e das dispersões 

sólidas foram obtidos em Calorímetro de Varredura DSC Q200


 (TA instruments 


), 

interligado ao software TA60


 versão 2.20 (TA instruments 


), com atmosfera de nitrogênio 

de 50 mL.min
-1

 e razão de aquecimento de 10°C.min
-1

, na faixa de temperatura de 25–300°C. 

As amostras foram colocadas em porta-amostras de alumínio hermeticamente fechados com 

5-10 mg (± 0.2) de protótipo.  Este tipo de porta-amostra foi utilizado como referência em 

todas as verificações. As determinações foram realizadas em triplicata. Índio e zinco foram 

utilizados para calibrar a escala de temperatura e a resposta de entalpia. 

 

4.2.7.2 Microscopia Óptica com Estágio à Quente 

 

Amostras das misturas físicas e das dispersões sólidas foram analisas através de um 
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microscópio óptico Eclipse LV 100
®
 (Nikon instruments

®
), utilizando placa de aquecimento 

LTS420
® 

(Linkam Scientific Instruments
®
) equipada com um controlador de temperatura 

LinkPad T95
®
 (Linkam Scientific Instruments

®
). Cerca de 5-10 mg de amostra foram 

colocadas em lâminas de vidro e cobertas com lamínulas, posteriormente submetidas a 

aquecimento até 300°C com razão de 10°C.min
-1

. As mudanças nas amostras foram 

observadas nas diferentes temperaturas e as imagens foram capturadas. 

 

4.2.7.3 Microscopia de polarização 

 

A propriedade da luz polarizada das amostras do LPSF/FZ4, dos carreadores, das 

misturas físicas e das dispersões sólidas obtidas foram avaliadas com auxílio de microscópio 

Motic BA400


 (Opti-tech Scientific Inc


) equipado com câmera de vídeo Dinoeyeepiece


 

acoplada ao programa Dinocapture


 2.0.  A mesma ampliação foi mantida para a análise de 

todas as amostras. 

 

4.2.7.4 Espectrofotometria de absorção na região do infravermelho (IV) 

 

Os espectros de infravermelho do LPSF/FZ4, de cada carreador, das misturas físicas e 

das dispersões sólidas foram obtidos utilizando o equipamento Spectrum 400
®
 

(PerkinElmer
®
) com dispositivo de reflectância total atenuada (ATR) com cristal de seleneto 

de zinco. As amostras analisadas foram transferidas diretamente para o compartimento do 

dispositivo de ATR, sendo o resultado obtido da média de 10 varreduras, de 600 a 4000 cm
-1

 

na resolução de 4 cm
-1

. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 PARTE I: DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DO pKa DO LPSF/FZ4 

COM AUXÍLIO DO SIRIUST3
® 

 

5.1.1 Determinação Experimental do pKa do LPSF/FZ4 

 

5.1.1.1 Escolha do método 

 

O método Fast UV pKa


 foi escolhido, principalmente, por ser um método rápido 

(tempo de duração em torno de 15 minutos) (SIRIUS ANALYTICAL INSTRUMENTS, 

1995), ao contrário dos outros métodos existentes para determinação do pKa, uma vez que, 

dessa forma, a precipitação da amostra é menos provável. O pKa é um parâmetro físico-

químico de uma substância quando esta está em solução (TAKÁCS-NOVÁK; BOX; 

AVDEEF, 1997), assim, a precipitação da amostra durante um experimento que visa 

determinar seu pKa é indesejável pois, se houver precipitação, o pKa do composto pode não 

ser devidamente calculado. Além de que o método usa a espectrofotometria no UV que só 

pode ser utilizada se houver a presença de cromóforos UV ativos na molécula, se os grupos 

ionizáveis estiverem a menos de 5 ligações do cromóforo e se a absorvância mudar 

significantemente em função do pH (VÖLGYI et al., 2007). Como o LPSF/FZ4 atendeu a 

todos esses requisitos, um último fator que influiu na escolha do método foi a possibilidade de 

se utilizar pequenas quantidades da amostra para executar o experimento, uma vez que, por se 

tratar de uma nova entidade química, o LPSF/FZ4 ainda é produzido em pequena escala.  

 

5.1.1.2 Força Iônica 

 

A força iônica foi mantida próxima a 0,15 M em toda faixa de pH analisada. Isso 

porque os valores de pKa para serem corretamente calculados devem ser mensurados em meio 

com força iônica adequada, e a concentração 0,15 M corresponde a uma aproximação da 

forma iônica dos líquidos fisiológicos (TAM, 1999).  

 

5.1.1.3 Escolha da Faixa de Comprimento de Onda para Análise 
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Leituras abaixo de 240 nm não podem ser utilizadas porque a solução tampão Sirius 

Neutral Linear UV


 absorve em comprimentos de onda inferiores a este valor. Leituras acima 

de 550 nm não podem ser usadas porque a saída da lâmpada de deutério da sonda de imersão 

de fibra óptica UV é fraca em comprimentos de onda superiores a este valor, gerando ruído 

(BOX et al., 2003). Além disso, o hidróxido de potássio, agente titulante, absorve entre 200-

230 nm. Por esses motivos, os comprimentos de onda entre 250 e 500 nm foram escolhidos 

para a análise.  

 

5.1.1.4 Escolha do cossolvente 

 

Os cossolventes comumente utilizados na determinação do psKa são os seguintes: 

acetonitrila, dimetilsufóxido (DMSO), dimetilformamida, 1,4-dioxano, etanol, etilenoglicol, 

tetrahidrofurano, metanol (AVDEEF et al., 1999), acetona e propanol (TAKÁCS-NOVÁK; 

BOX; AVDEEF, 1997). Dentre eles, o cossolvente escolhido para ser utilizado no 

experimento foi DMSO/água ultra-purificada (6:4), por ser a mistura que permitiu que o 

protótipo permanecesse mais tempo em solução. O DMSO atende a todos os requisitos 

necessários para sua aplicação nos métodos de determinação do psKa de moléculas. É miscível 

em água; não absorve no UV durante o intervalo analítico utilizado no experimento, isto é, 

acima de 225 nm; é estável; apresenta baixo custo; é facilmente obtido ou comprado, não é 

viscoso ou fortemente volátil; não causa uma mudança muito grande nos valores de psKa em 

comparação com valores de pKa; não causa variações demasiadas no pH do estudo (VÖLGYI 

et al., 2007).  

Um estudo para obtenção de pKa por extrapolação utilizando cossolvente necessita da 

utilização de três ou mais diferentes proporções da mistura entre o cossolvente e a água. As 

proporções de cossolvente presentes na mistura com água foram escolhidas de acordo com o 

valor da constante dielétrica obtido na mistura final, uma vez que, segundo Shedlovsky 

(1962), a Equação de Yasuda–Shedlovsky


 se apresenta linear para soluções com constante 

dielétrica superior a 50, possibilitando, assim, calcular o pKa do LPSF/FZ4 por extrapolação. 

Uma grande quantidade de DMSO provoca ruído na leitura do eletrodo de pH, sendo assim o 

volume máximo sugerido de DMSO é de 50%. Além disso, utilizaram-se proporções de 

cossolvente suficientes para garantir a solubilização do protótipo.  

 

5.1.1.5 Procedimento da Titulação 
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Durante o experimento, para cada amostra, as titulações foram realizadas em triplicata, 

partindo do menor valor de pH até alcançar o valor máximo, utilizando a faixa de pH de 2 a 

12. Este parâmetro foi sugerido na execução do método uma vez que o LPSF/FZ4 é uma base 

fraca, logo é mais solúvel em pH ácido. Assim, o experimento sempre inicia no pH no qual o 

fármaco é mais solúvel a fim de evitar sua precipitação e o comprometimento do experimento. 

 

5.1.1.6 Determinação do psKa do LPSF/FZ4 

 

A dissociação de um ácido pode ser representada pelo equilíbrio: 

 

 

 

Onde HA é a forma não ionizada (ácido conjugado, forma associada ou protonada) e 

A
-
 é a forma ionizada (base conjugada, forma dissociada ou não protonada). Sendo a 

constante de equilíbrio (Ka) correspondente à: 

 

 

 

O pKa é o logaritimo negativo (base 10) da constante de equilíbrio (Ka), assim: 

 

  

 

As equações 2 e 3 podem ser combinadas e rearranjadas originando a Equação de 

Henderson-Hasselbach (Equação 4), que é útil para calcular o pH de uma amostra, a partir 

do pKa e de concentrações do equílibro ácido-base, do ácido ou base conjugada 

(HASSELBALCH, 1916; AVDEEF, 2007) 

 

 

 

Já a dissociação de uma base pode ser representada pelo equilíbrio: 

 

 

 

(4) 

 

(5) 

 

(1) 

(2) 

 

(3) 
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Assim, a Equação de Henderson-Hasselbach para uma base corresponde a seguinte 

Equação abaixo:  

 

 

  

 

Desta forma, verifica-se a partir das equações 4 e 6 que, quando a concentração do 

numerador for igual a concentração do denominador, ou seja, quando houver metade da 

amostra na forma neutra e a outra metade na forma ionizada, o pKa é igual ao pH. 

A lei de Beer-Lambert é descrita pela Equação abaixo: 

 

 

                                    

Onde A= Absorvância, C= Concentração, ε= Coeficiente de Extinção Molar e l= 

Comprimento do Caminho da luz ou distância que a luz atravessa pelo corpo (sendo, neste 

experimento, igual a 20 mm) (TAM, 1999). Para todas as espécies absorventes presentes, C e 

ε são avaliados de forma interativa até que os valores de A, C e ε são minimizados. Assim, a 

concentração de cada espécie é determinada em cada ponto de pH durante a titulação e o pKa 

é determinado como o pH em que as concentrações de cada espécie sejam iguais, de acordo 

com a Equação de Henderson-Hasselbach (Equação 6). Para isso, o Target Factor Analysis


 

(TFA) precisa conhecer o número exato de espécies presentes na titulação (o número de pKas 

+ 1) e calcular a concentração de cada espécie em cada ponto de pH. 

Sendo assim, os valores de psKa do LPSF/FZ4 em DMSO:H2O com diferentes 

composições de cossolvente (22,77; 30,72 e 41,04%) estão descritos na Tabela 2. Cada valor 

psKa foi calculado como uma média dos resultados obtidos de três titulações.  

O RMSD (Root-Mean-Square Deviation) é o parâmetro do software SiriusT3Refine


 

que serve para avaliar a confiabilidade dos dados obtidos.  Em todos os casos, os RMSD 

encontrados foram baixos o suficiente para garantir a qualidade dos resultados (RMSD < 

0,05).  

 

 

 

(6) 

 

(7) 
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Tabela 2 - Valores de psKa do LPSF/FZ4 obtidos em diferentes proporções de cossolvente e as 

respectivas constantes dielétricas das misturas. 

 

DMSO (%) psKa Constante dielétrica [H2O] 

22,77 8,49 77,4 43,6 M 

30,72 8,49 76,9 39,4 M 

41,04 8,47 76,0 33,9 M 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A constante dielétrica do DMSO (46,7) é menor do que da água (78,39) (PIRES, 

2006), o que afeta a ionização das substâncias nesses solventes. A extensão da ionização de 

qualquer substância é suprimida à medida que a constante dielétrica de solventes é menor, 

sendo assim, a força de bases e de ácidos também diminui (VÖLGYI et al., 2007). Sendo 

assim, no caso do DMSO, os valores de psKa para bases são geralmente menores do que os 

valores de pKa; já os valores de psKa de ácidos são maiores. Como demonstrado na Tabela 2, o 

LPSF/FZ4 apresentou o mesmo valor de psKa (8,49) nas misturas contendo 22,77 e 30,72% de 

DMSO. Um valor de psKa de 8,47 foi obtido em 41,04% de DMSO, provavelmente devido à 

interferência da maior quantidade de cossolvente presente.   

 

5.1.1.7 Determinação do pKa do LPSF/FZ4 

 

Vários métodos foram criados para extrapolar as constantes de ionização em meio 

aquoso (pKa) a partir das constantes de ionização em meio com cossolvente (psKa) a fim de 

viabilizar o cálculo do pKa de substâncias pouco solúveis em água. Dentre os existentes, o 

método mais utilizado (AVDEEF, A.; COMER; THOMSON, 1993; TAKÁCS-NOVÁK; 

BOX; AVDEEF, 1997) foi criado por Yasuda (1959) e Shedlovsky (1962), ficando conhecido 

como extrapolação Yasuda–Shedlovsky. Por isso, este método foi utilizado para calcular os 

valores de pKa a partir de valores de psKa a partir da seguinte Equação:  

 

 

 

Esta Equação correlaciona a constante dielétrica do cossolvente (Ɛ) com o respectivo 

psKa da substância nele.  Na Equação, [H2O] é a concentração molar da água presente na 

mistura com o cossolvente. A Equação de Yasuda–Shedlovsky é uma equação linear, 

  (8) 

) 
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originando um gráfico com uma linha reta. Assim, os coeficientes a e b, o slope e o intercep, 

respectivamente, podem ser calculados e utilizados para estimar o valor de pKa em uma 

solução 100% aquosa. Para isso, usa-se os valores de [H2O]= 55,5 M e Ɛ= 78,3 (AVDEEF; 

COMER; THOMSON, 1993). 

O intercept, o slope e o valor de pKa obtidos na extrapolação por Yasuda–Shedlovsky 

foram 17,165; -0,544 e 8,47, respectivamente.  

O desvio-padrão e o R
2
 (0,00 e 0,999) confirmam a confiabilidade dos resultados 

obtidos.  

 

5.1.1.8 Quantidade de pKa
’
s do LPSF/FZ4 

 

Para estimar a quantidade de pKa’s, o programa SiriusT3Control


 precisa utilizar os 

previsores de pKa. Sendo assim, dois previsores foram utilizados: o SPARC online calculator


 

e o Principal Component Analysis


 (PCA). Apenas um pKa foi encontrado utilizando o 

programa SPARC online calculator


 e este foi informado ao SiriusT3Control


 antes do inicio 

do experimento. Além disso, o PCA é um recurso próprio do programa SiriusT3


 para estimar 

a quantidade de pKa
’
s de uma molécula (MALINOWSKI, 1977; GEMPERLINE, 1989).   

O número de pKa
’
s obtidos durante o experimento é analisado matematicamente pelo 

Target Factor Analysis


 (TFA) sendo a qualidade dos dados representada por um pico 

simétrico e estreito e por apresentar um 1/chi-quadrado de valor elevado. O chi-quadrado é 

um valor utilizado em testes estatísticos que indica em que medida é que os valores 

observados se desviam do valor esperado. Sendo assim, mesmo quando o PCA indicou a 

existência de mais de um pKa para o protótipo, verificou-se que os aspectos mencionados 

foram observados para apenas 1 pKa no valor de 8,47, como dito anteriormente (Figura 6). 
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Figura 6 - Pico referente ao pKa do LPSF/FZ4 analisado matematicamente pelo software Target 

Factor Analysis(TFA). 

 

 
Fonte: autoria própria. 

 

5.1.2 Determinação do Grupo Ionizável do Protótipo e de Sua Natureza 

 

Os fármacos são, em geral, ácidos ou bases fracas cujas formas neutra e ionizada se 

mantêm em equilíbrio quando em solução. Para determinar se o LPSF/FZ4 atua como uma 

base fraca ou ácido fraco, uma análise química teórica bem como uma análise experimental 

foram realizadas. 

A estrutura química do protótipo foi inicialmente examinada para determinar quais 

grupos que ionizam em solução aquosa. A Figura 7 apresenta a estrutura do LPSF/FZ4 com 

os possíveis grupos ionizáveis destacados. O LPSF/FZ4 ou 3-(4-cloro-benzil)-5-(4-nitro-

benzilideno)-imidazolidina-2,4-diona é uma imidazolidina-2,4diona (Figura 8) com 

substituição na posição 3 e na posição 5. Como já mencionado por Romanova et al (2000), o 

grupo NH na posição 3 é o principal responsável pela acidez das imidazolidinas, sendo assim, 

a substituição desse grupo inviabiliza o comportamento ácido da molécula.  Além disso, os 

autores constataram que os átomos de hidrogênio da posição 5 do núcleo possuem, também, 

um grau de acidez devido à presença do grupo carbonílico vizinho. Contudo, constatou-se que 
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a constante de dissociação praticamente não se modificava quando os dois hidrogênios da 

posição 5 eram substituídos, como na maioria das condensações, permitindo concluir que 

estes hidrogênios contribuem pouco para a acidez da molécula. Além disso, esses hidrogênios 

estão ausentes na estrutura do LPSF/FZ4. Pickett e Mclean (1939) constataram que as 

imidazolidinas e as 5-benzil-imidazolidiana-2,4-dionas possuem as constantes de dissociação 

praticamente iguais. Foi observado que se um grupo metil for introduzido na posição N-3 da 

5-benzil-hidantoína, ocorre um aumento imediato do pH da solução quando algumas gotas de 

base são adicionadas, demonstrando que não existem evidências da dissociação do hidrogênio 

N-1. Todos esses fatores justificam o fato do LPSF/FZ4 não se comportar como um ácido 

fraco, ao contrário das outras imidazolidinas.  

 

Figura 7 - O LPSF/FZ4 com os seus possíveis grupos ionizáveis destacados. 

 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Figura 8 - Estrutura química da imidazolidina-2,4-diona 

 

 
Fonte: Adaptado de Ware (1950). 

 

O caráter básico do LPSF/FZ4 é confirmado pela Figura 9, uma vez que já foi 

demonstrado na literatura (VÖLGYI et al., 2007) que compostos que se comportam como 

bases apresentam o slope da Equação de Yasuda–Shedlovsky com valor negativo. Esta 

informação auxilia, também, a confirmar que o grupo ionizável responsável pelo pKa do 

LPSF/FZ4 deve ter caráter básico. 
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Figura 9 - Gráfico Yasuda–Shedlovsky do LPSF/FZ4 em misturas de DMSO e água, a 25°C e com 

força iônica de 0,15 M 

 

 
 

Fonte: autoria própria. 

 

O grupo carbonila da posição 4 do anel imidazolidínico é a porção mais propícia a se 

ionizar do LPSF/FZ4, ao sofrer a influência do pH do meio (Figura 8). Os fatores que 

poderiam influenciar a captura de um próton pelo oxigênio dessa carbonila podem ser os 

seguintes: a maior facilidade da carbonila na posição 5 de capturar um próton perante aos 

outros grupos existentes no anel por conta do efeito eletrônico e a força da base. Embora as 

amidas estejam entre os grupos ionizáveis encontrados em fármacos mais comuns (COMER, 

2007), a captura de um próton pelo N na posição 1 é inviável devido à possibilidade de 

ocorrer a quebra do anel imidazolidinico devido à tensão causada por mais um hidrogênio 

nessa posição. O oxigênio da carbonila na posição 2, também, encontra-se menos apto a se 

comportar como base uma vez que o C dessa carbonila fica mais parcialmente positivo devido 

a influência dos dois N vizinhos.  
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A partir dessa análise, pode-se concluir que o LPSF/FZ4 é uma base fraca 

monoprótica (em solução aquosa, captura apenas um íon H
+
) e apresenta como grupo 

ionizável a cabonila da posição 4 do anel imidazolidinico (Figura 10). 

 

Figura 10 - Representação da forma ionizada e não ionizada do LPSF/FZ4.  

 

 
 

Fonte: autoria própria. 

 

5.1.3 Determinação Teórica do Valor do pKa do LPSF/FZ4 e Comparação do Valor de Pka 

Obtido com o Calculado Experimentalmente  

 

Os grupos ácidos e básicos em moléculas orgânicas são facilmente reconhecidos, e os 

fatores estruturais que podem modificar os valores de pKa são bem conhecidos (COMER, 

2007). Dessa forma, químicos experientes podem estimar os valores de pKa de moléculas 

inspecionando suas estruturas e, ao longo dos anos, estas regras consolidadas foram 

implementadas em uma série de métodos para a previsão de valores de pKa, em geral com alta 

precisão, em especial para as moléculas que são estruturalmente semelhantes a outras 

moléculas com valores de pKa já mensurados.  

Para determinação teórica do valor do pKa do LPSF/FZ4, o programa SPARC online 

calculator


 foi escolhido por ter se mostrado útil em prever corretamente o pKa de moléculas 

em estudo anterior (HILAL; KARICKHOFF; CARREIRA, 1995). Os valores do pKa do 

LPSF/FZ4 previsto pelo programa SPARC online calculator


 e calculado experimentalmente 

foram 8,96 e 8,47, respectivamente. A diferença entre o valor de pKa previsto pelo programa e 

o valor de pKa calculado experimentalmente não foi tão grande, no entanto, a diferença de 

aproximadamente 0,5 no valor pode ser prejudicial segundo Comer (2007), pois quando 

aplicada num cálculo para obter o valor do log D, o coeficiente de distribuição, a partir de um 
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log P, o coeficiente de partição, causaria um erro na estimativa do log D de cerca de 0,5 

unidade. Além disso, quando o valor de pKa é próximo do pH fisiológico, na região em que o 

fármaco é absorvido, os erros de pKa podem atrapalhar as previsões de comportamento do 

fármaco. Outro problema com relação aos softwares preditores é que eles geralmente prevêm 

muitos pKa’s para uma molécula, apesar de que este fato não aconteceu para o LPSF/FZ4.  

 O programa SPARC


 atribuiu o pKa previsto à captura de um próton pelo N na posição 

1, o que não aconteceria pelos motivos já explicados. No final, por causa das razões 

mencionadas acima, torna-se imprescindível a determinação experimental do pKa dos 

fármacos.  

 

5.1.4 Previsão do Comportamento do LPSF/FZ4 no Sistema Fisiológico 

 

Uma maneira simples de considerar o corpo humano é como um sistema 

predominantemente aquoso disposto em compartimentos separados por membranas 

constituídas principalmente a partir de gordura. Para difundir através das membranas, os 

fármacos têm que interagir com substâncias em solução aquosa (por exemplo, ácido clorídrico 

e ácido biliar) que modificam o seu comportamento. A maioria dos fármacos são ionizáveis, o 

que significa que eles contêm um ou mais grupos estruturais que reagem com os íons de 

hidrogênio em uma faixa de pH entre 1 e 13. Existem várias formas de atravessar as 

membranas, a mais predominante é a difusão passiva. Um candidato para a difusão passiva 

deve ter lipofilicidade suficiente para entrar e atravessar membranas sem ter baixa 

solubilidade, e ionização suficiente para facilitar a solubilidade, tendo uma fração 

significativa das moléculas do fármaco na forma não ionizada em solução para poder permear 

pelas membranas (BOX; COMER, 2008). Dessa forma, a transição entre as formas não 

ionizadas e ionizadas afetam o comportamento da molécula no corpo humano. Isso acontece 

porque a forma não ionizada é mais lipofílica e a forma ionizada é mais solúvel em meio 

aquoso (BOX et al., 2007; BOX  et al., 2003). Sendo assim, as substâncias ionizáveis  

apresentam valores de solubilidade diferentes, dependendo de suas constantes de acidez (pKa, 

na forma logarítmica) e do pH do meio (AVDEEF, 2007).  Por estes motivos, ao conhecer o 

pKa de uma substância e, consequentemente, como ocorre a distribuição das espécies 

(ionizadas e não ionizadas) da substância, é possível prever seu comportamento no sistema 

fisiológico.  

As bases fracas apresentam-se majoritariamente ionizadas abaixo do seu valor de pKa e 

majoritariamente não ionizadas acima desse valor (BOX; COMER, 2008). Este evento pode 
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ser demonstrado na Figura 11 que foi gerado pelo software SiriusT3Refine


, onde abaixo de 

8,47, o valor de pKa do LPSF/FZ4, a forma predominante do LPSF/FZ4 é a ionizada (BH
+
), 

enquanto que acima desse valor, meio básico, o LPSF/FZ4 apresenta-se majoritariamente na 

forma não-ionizada (B). Esse fenômeno é confirmado pela aplicação da Equação 6 

(demonstrada anteriormente) de Handerson-Hasselbach.  

 

Figura 11 - Distribuição das espécies do LPSF/FZ4 conforme o pH do meio. 

 

 
Fonte: autoria própria. 

 

O LPSF/FZ4 demonstrou em estudos anteriores possuir limitada solubilidade em água 

(abaixo de 1µg/mL) e baixa taxa de dissolução (GUEDES et al., 2011). Isto constitui um 

problema, já que a solubilidade de um fármaco constitui um requisito prévio à absorção e 

obtenção de resposta clínica, para a maioria dos medicamentos administrados por via oral 

(ROY et al., 2001). Sendo assim, alternativas para solucionar este impasse deverão ser 

utilizadas para o desenvolvimento de medicamento com o LPSF/FZ4. Dentre as várias 

técnicas utilizadas para melhorar a solubilidade e a taxa de dissolução de fármacos pouco 

solúveis em água, a dispersão sólida se destaca por aumentar a solubilidade aparente de 

compostos lipofílicos sem diminuir a otimização de seu potencial (LOFTSSON; 

HREINSDÓTTIR; MÁSSON, 2005). Por esse motivo e devido à dificuldade da análise do 

comportamento do protótipo em solução já que este, como mencionado, possui empecilhos 
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como sua solubilidade em água e taxa de dissolução, realizou-se dissolução in vitro com uma 

dispersão sólida (DS) do protótipo. Assim, o estudo de dissolução in vitro possibilitou 

verificar o comportamento de uma dispersão sólida do LSPF/FZ4 no meio aquoso em função 

do pH. Para realização desse estudo, escolheu-se variar o pH entre 1 e 8 para englobar a faixa 

de pH que o protótipo estaria em contato no corpo humano (Figura 12) e testou-se o pH 11 

para verificar o comportamento do LPSF/FZ4 num valor de pH acima do seu pKa.  

 

Figura 12 - Valores do pH no trato gastrointestinal do corpo humano.  

 

 
Fonte: Adaptada de Dressman et al (1998). 

 

A Figura 13 mostra claramente como o grau de ionização do LPSF/FZ4 pode influenciar 

sua dissolução. Nos primeiros 30 minutos, quando o pH era 1,2, pode-se observar que o 

LPSF/FZ4 começou a se dissolver até atingir uma concentração constante em torno de 27 

µg/mL. Quando o pH foi aumentado para 5, a concentração do protótipo em solução 

permaneceu a mesma que a alcançada no pH 1,2. O fato de o LPSF/FZ4 atingir a 

concentração máxima no meio com pH 1,2 e 5 deve-se a presença majoritária de sua forma 

ionizada que é a forma mais solúvel do protótipo em solução. Em seguida, à medida que o pH 

foi ficando próximo ao pKa do protótipo (8,47), sua quantidade em solução foi diminuindo, 

como mostrado na Figura 13, após a primeira hora, no meio com pH 7. Como imaginado, 

após o pKa do LPSF/FZ4, no meio com o pH igual a 11, todo o protótipo que estava em 

solução precipitou, comprovando que a forma do LPSF/FZ4 majoritária nesse pH é a forma 

não ionizada (menos solúvel). É bem conhecido que as dispersões sólidas podem gerar uma 

solução supersaturada no meio de dissolução. Em outras palavras, pode haver uma tendência 
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de cristalização após a concentração tenha atingido o máximo. A fim de provar que a queda 

na concentração do LPSF/FZ4 durante a dissolução in vitro, foi devido ao seu pKa, e não por 

causa do evento de cristalização de uma solução muito saturada, o mesmo teste de dissolução 

foi realizado, mas com uma pequena diferença. Depois de alcançar o pH 5, o pH do meio de 

dissolução foi aumentado para 11, e depois diminuiu-se para o pH de 7. Novamente, 

observou-se que a concentração de LPSF/FZ4 caiu completamente quando o pH era de 11 e, 

em seguida, ao diminuir o pH para 7, voltou a atingir uma elevada concentração no meio de 

dissolução. Além disso, SOLUPLUS
®

 é um polímero não-iônico, de modo que a sua 

solubilidade não altera com as alterações de pH. Todos estes fatores confirmam que a 

concentração de LPSF/FZ4 caiu no meio de dissolução, quando o pH=11, por causa do pKa do 

protótipo. 

 

Figura 13 - Dissolução in vitro da DS SOLUPLUS
®
 – LPSF/FZ4 em meio aquoso com variação do 

pH. 

 

 
Fonte: autoria própria. 

 

A partir do entendimento que o pH dos fluidos biológicos encontra-se entre 1 e 8 

(Figura 12) e dos resultados do estudo de dissolução in vitro (Figura 13), pode-se afirmar que, 

provavelmente, a dispersão sólida com o SOLUPLUS


 e o LPSF/FZ4 se apresentará em 

maior quantidade na forma ionizada (mais solúvel) durante todo seu percurso, se administrada 
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por via oral como um medicamento, possibilitando a absorção do protótipo pelas membranas 

fisiológicas já que este se encontrará em solução.   

Esses resultados corroboram com a previsão proposta por Lipinski et al (1997) que 

sugere uma má absorção ou pobre permeação como sendo mais prováveis quando a molécula 

contém mais do que 5 grupos doadores ou mais de 10 grupos aceptores de hidrogênio. Assim, 

segundo o autor, como o LPSF/FZ4 possui 1 grupo doador e 6 grupos aceptores de hidrogênio 

é, portanto, considerado um candidato promissor para a absorção oral por meio da difusão 

passiva. 

 

5.2 PARTE II: DESENVOLVIMENTO DE DISPERSÕES SÓLIDAS COM O LPSF/FZ4 

 

5.2.1 Escolha do Carreador 

 

Vários polímeros comumente utilizados na obtenção de dispersões sólidas se 

enquadrariam nos critérios descritos para selecionar os carreadores, no entanto, optou-se por 

utilizar apenas 4 candidatos neste estudo: PVP K-90, PVPVA 64, HPMC K4M e 

SOLUPLUS
®
. A seleção destes 4 carreadores foi feita como descrito a seguir: como a 

dispersão sólida contendo PVP K-29/32 foi o melhor sistema encontrado por Guedes et al 

(2011), resolveu-se testar primeiramente esta formulação. Verificou-se através da obtenção de 

um filme com a DS PVP K-29/32 – LPSF/FZ4 10% (Figura 14) que o PVP K-29/32 não foi 

capaz de impedir a cristalização do protótipo durante o processo de secagem. Optou-se então 

por testar o PVP K-90 de maior peso molecular, uma vez que quanto maior o peso molecular, 

menor a mobilidade do fármaco no polímero e maior o poder deste de inibir o início da 

cristalização (JANSSENS et al., 2008), além de que, como já mencionado, o ideal é não 

aumentar muito o peso molecular pois a liberação do protótipo no meio de dissolução pode 

ficar mais lenta. O PVPVA 64 contém uma combinação de ambas as cadeias laterais do PVP 

(polivinilpirrolidona) e do PVAc (acetato de polivinila) (KOLTER; KARL; GRYCZKE, 

2012). Esta foi a segunda escolha, pois, como mencionado, o PVP já havia apresentado bons 

resultados e talvez os grupos correspondentes ao PVAc (Tabela 4) também participassem de 

ligações de hidrogênio com o LPSF/FZ4, possibilitando melhores resultados no estudo de 

dissolução. Por fim, o HPMC foi selecionado para participar do estudo, uma vez que é um dos 

três polímeros hidrofílicos mais utilizados no desenvolvimento de dispersões sólidas 

(KONNO; TAYLOR, 2006), e por dispersões com este polímero já terem apresentado 

desempenho superior do que as com PVP em estudo de dissolução realizado anteriormente 
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(CURATOLO; NIGHTINGALE; HERBIG, 2009). O HPMC K4M foi escolhido por 

apresentar pequeno peso molecular em relação aos outros tipos de HPMC, sendo capaz de 

proporcionar a liberação mais rápida do protótipo em solução. Além desses três carreadores, 

optou-se por acrescentar o SOLUPLUS
®

 no estudo, mesmo este tendo Tg abaixo de 100°C, já 

que é um copolímero inovador criado especialmente pela BASF
®

 para servir como excipiente 

versátil capaz de solubilizar compostos fracamente solúveis em água ao formar uma solução 

sólida e, apesar de haver poucos trabalhos publicados na literatura, ele tem se mostrado eficaz 

em retardar e inibir a cristalização de fármacos quando utilizado para obter dispersões sólidas 

amorfas, proporcionando aumento da taxa de dissolução, da solubilidade (SHAMMA; 

BASHA, 2012, LINN et al., 2012, THAKRAL et al., 2012) e da biodisponibilidade 

(HARDUNG; DJURIC; ALI, 2010). A Tabela 3 exibe um resumo das características 

utilizadas como base para seleção dos carreadores. 

 

Tabela 3 - Sumário das Características do PVP K-29/32, do PVP K-90, do HPMC K4M, PVPVA 64 e 

do SOLUPLUS
®
. 

 

Carreadores Peso molecular (g/mol) Viscosidade (mPa.s) Tg (°C) 

PVP K-29/32 ~ 58.000* 1,201 - 1,281** 164* 

PVP K-90 ~ 1.300.000* 3,310 - 5,195** 174* 

PVPVA 64 ~ 45.000+ 1,5*** 101+ 

HPMC K4M ~ 258.000-860.000+++ 4000+++ 184****

SOLUPLUS
®

 118.000+ Não descrito 70++ 

 

Fonte: autoria própria. Baseado nos textos de *ISP (2010); **Kibbe (2009); +Kolter, Karl e Gryczke  

(2012); ***BASF (2011); ++BASF (2010); +++Dow (2002) e ***Doelker (1993). 

 

A Tabela 4 exibe as estruturas químicas do LPSF/FZ4, do PVP K-90, do PVPVA 64, 

do HPMC K4M e do SOLUPLUS
®
 e seus potenciais grupos doadores e aceptores de 

hidrogênio. Pode-se verificar que a formação de ligação de hidrogênio entre o LPSF/FZ4 e os 

carreadores é possível, uma vez que estes possuem grupos aceptores de hidrogênio capazes de 

interagir com o grupo doador de hidrogênio do protótipo.  

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Curatolo%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19277850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nightingale%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19277850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Herbig%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19277850
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Tabela 4 - Estruturas químicas do LPSF/FZ4, do HPMC K4M, do PVP K-90, do PVPVA 64 e do 

SOLUPLUS
®
 e seus potenciais Grupos doadores e aceptores de hidrogênio. 

 

Substância Estrutura Química 
Grupos doadores 

de hidrogênio 

Grupos aceptores de 

hidrogênio 

LPSF/FZ4 

 

 

N-H  

 

C=O da amida 

secundária 

N na amida 

secundária 

C=O da amida 

secundária e da 

amida primária  

 

HPMC K4M* 

 

 

O-H ligado ao 

anel aromático 

 

O-H do grupo 

hidroxipropila 

 

 

O do éter do grupo 

métoxi 

O do éter do grupo 

hidroxipropila  

outros O de éter 

 

PVP K-90** 

 

 

 

- 

 

C=O da amida 

cíclica 

N da amida cíclica 

PVPVA 64
+
 

  

 

 

- 

C=O da amida 

cíclica 

N da amida cíclica 

C=O do éster 

O do éster 

SOLUPLUS
®+

 

 

2 O-H 

 

Vários O de éter 

N da amida 

C=O da amida 

O do éster 

C=O do éster 

 

Fonte: autoria própria. Estruturas químicas baseadas nas respectivas fichas técnicas da *Dow (2002), 

**ISP (2010), +Kolter, Karl e Gryczke (2012), ++BASF (2010).  
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A Figura 14 mostra os filmes das dispersões obtidas (DS) com o PVP K-90 e PVP K-

29/32 contendo 10% de LPSF/FZ4. Após a obtenção das dispersões sólidas, examinaram-se 

os filmes resultantes através de inspeção visual. Verificou-se que os filmes correspondentes às 

dispersões sólidas do PVP K-90, PVPVA 64, HPMC K4M e SOLUPLUS
®
 em quase todas as 

proporções se apresentavam homogêneos e transparentes, como ilustrado na Figura 14.a. 

Observou-se também que, ao aumentar a concentração de protótipo na dispersão, os filmes 

começavam a escurecer (ficavam menos transparentes), de forma que os filmes dos sistemas 

DS HPMC K4M 30%, DS PVP K-90 – LPSF/FZ4 40%, DS PVPVA 64 – LPSF/FZ4 40% e 

DS SOLUPLUS
®
 – LPSF/FZ4 40% apresentaram-se opacos. Assim, pode-se afirmar que o 

polímero HPMC K4M é miscível com o LPSF/FZ4 em um sistema de dispersão sólida 

contendo uma concentração inferior a 30% de protótipo, já os polímeros PVP K-90, PVPVA 

64 e SOLUPLUS
®
 são miscíveis com o LPSF/FZ4 em um sistema de dispersão sólida 

contendo uma concentração abaixo de 40%. A Figura 14.b exibe o sistema DS PVP K-29/32 – 

LPSF/FZ4 10% e mostra que seu filme apresenta aglomerados de precipitados do protótipo, 

podendo-se concluir que a cristalização do LPSF/FZ4 conduz automaticamente à 

imiscibilidade, pois o protótipo esta presente em uma fase cristalina separada.   

 

Figura 14 - Filmes do sistema DS PVP K-90 – LPSF/FZ4 10% (a) e DS PVP K-29/32 – LPSF/FZ4 

10% (b).  

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

5.2.2 Escolha da Metodologia de Obtenção 

 

O método do solvente é um dos métodos comumente utilizados para obtenção das 

dispersões sólidas e, por isso, foi o escolhido (BAIRD; TAYLOR., 2012;  PATEL et al., 

2008).  Para evaporação do solvente, optou-se pela estufa com temperatura constante (60ºC), 

a fim de se obter dispersões sólidas na forma de filmes, uma vez que esta técnica permite 
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verificar com facilidade a miscibilidade do carreador com o protótipo e por evidenciar a 

formação de uma solução sólida. Para escolher o solvente, partiu-se do sistema selecionado 

por Guedes et al (2011), metanol: clorofórmio (1:3 v/v) e verificou-se que este sistema não 

seria apropriado, pois os filmes obtidos já apresentavam cristais em sua superfície. Tentou-se 

utilizar apenas um solvente, mas as tentativas de obter uma completa solubilização do 

LPSF/FZ4 com metanol, etanol ou clorofórmio não funcionaram. A utilização de apenas 

acetonitrila e de um sistema contendo etanol e acetonitrila (1:3) conseguiam solubilizar 

completamente o LPSF/FZ4, mas após a secagem os filmes já exibiam precipitados 

nitidamente. Por fim, testou-se dimetilsufóxido (DMSO) sozinho, o qual solubilizou 

completamente o protótipo, resultou em um filme sem precipitados, transparente, mas que 

demorava muito para secar devido ao alto ponto de ebulição do solvente e ainda permanecia 

em grande quantidade residual após a secagem. A fim de acelerar o processo de secagem, 

buscou-se outro solvente de menor ponto de ebulição que o DMSO e que também 

solubilizasse o protótipo, assim, o sistema dimetilsufóxido:clorofórmio (1:3 v/v) foi testado e 

escolhido por conseguir solubilizar os demais carreadores e o protótipo, além de, após a 

secagem, resultar em filmes sem precipitados. Na escolha dos solventes, sempre se tentou 

utilizar aqueles que seriam menos tóxicos de acordo com o apresentado por Grodowska e 

Parczewski (2010). 

 

5.2.3 Escolha da Concentração do Protótipo e do Carreador 

 

5.2.3.1 Difração de raios-X (DRX)  

 

Como mencionado, a difração de raios-x (DRX) foi utilizada para determinar a 

máxima quantidade de protótipo que estaria presente nas dispersões sólidas, a qual seria o 

limite real da concentração do protótipo capaz de se manter amorfo numa dispersão sólida 

(Figura 15).  

A natureza cristalina do LPSF/FZ4 pode ser verificada através do aparecimento de 

picos característicos bem definidos com intensidade variada. Todos os difratogramas dos 

carreadores demonstram uma natureza amorfa evidenciada pela ausência de picos. Apenas 

foram obtidos os difratogramas das misturas físicas (MF) contendo a máxima e a mínima 

concentração utilizada de carreador na preparação das dispersões sólidas, uma vez que as 

misturas físicas contendo concentrações intermediárias de protótipo provavelmente 

apresentariam comportamento semelhante. Todas as misturas físicas apresentaram uma 
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sobreposição dos padrões dos difratogramas das espécies isoladas, com redução de alguns 

picos característicos do LPSF/FZ4, mas ainda evidenciando a presença do protótipo em sua 

forma cristalina. Os perfis de difração das dispersões sólidas mostram uma completa 

atenuação dos picos característicos da forma cristalina do LPSF/FZ4 na maioria dos casos. 

Através dos casos em que se observou o aparecimento dos picos do LPSF/FZ4, pôde-se 

determinar a máxima quantidade de protótipo que cada carreador seria capaz de manter na 

forma amorfa. De acordo com os difratogramas obtidos das dispersões sólidas com o PVP K-

90, PVPVA 64 e o SOLUPLUS
®
, verificou-se que esses carreadores possibilitariam a 

obtenção de uma dispersão sólida amorfa se esta contivesse um limite de concentração de 

protótipo entre 30 e 40%, uma vez que os difratogramas dessas dispersões sólidas parecem 

indicar a presença do protótipo na sua forma cristalina devido ao aparecimento de seus picos 

característicos. Já os difratogramas das dispersões sólidas com o HPMC K4M sugerem um 

limite de concentração do LPSF/FZ4 inferior a 30%, devido aos picos evidenciados no 

difratograma da DS HMPC K4M – LPSF/FZ4 30%. Assim, as dispersões sólidas contendo 

até 40% de LPSF/FZ4 foram obtidas com o PVP K-90, PVPVA 64 e o SOLUPLUS
®
 e, para o 

HPMC K4M, a dispersão sólida contendo 30% de LPSF/FZ4 foi a última amostra obtida para 

este carreador. 

Esses resultados estão conforme o descrito por Janssens e Van den Mooter (2009) 

quando afirmam que o aumento do teor de polímero na formulação de uma dispersão sólida 

ocasiona o retardo da recristalização do fármaco devido ao aumento da barreira cinética, o que 

evita a separação de fases entre o fármaco e polímero.  

A fim de mostrar seu estado físico final, a Figura 15 também apresenta a análise de 

DRX da dispersão sólida com PVP K-29/32, evidenciando a presença do protótipo na forma 

amorfa.  
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Figura 15 - Difratogramas do LPSF/FZ4, dos carreadores, das dispersões sólidas e das misturas físicas 

contendo a mínima e a máxima concentração de protótipo utilizada nas dispersões.  

 

 
 

Fonte: autoria própria. 

 

5.2.4 Seleção do Melhor Sistema de Dispersão Sólida 

 

5.2.4.1 Teste de Dissolução in Vitro 

 

A dissolução in vitro tem sido utilizada rotineiramente na indústria farmacêutica para 

avaliar o desempenho das formulações em desenvolvimento antes de realizar testes em 

animais. Esses estudos são geralmente realizados em condições sink, ou seja, um estudo onde 

as concentrações do fármaco são mantidas, pelo menos, três a cinco vezes menores que a sua 

solubilidade, como recomendado pelo FDA (FDA, 1997, p. 17; FDA, 1997, p. 27). No 

entanto, correlacionar dados obtidos de um estudo in vitro realizado nessas condições com os 

dados obtidos em um estudo in vivo pode ser um problema quando uma formulação amorfa 

está sendo investigada. De acordo com DiNunzio et al (2008), isso acontece porque esses 

testes negligenciam a capacidade deste tipo de formulação de supersaturar o meio de 

dissolução, evento que também pode acontecer in vivo. Esta afirmação é confirmada por Sun, 

Ju e Lee (2012) ao explicar que a condição non-sink está sendo bastante indicada para estudos 

de dissolução in vitro com dispersões sólidas, por permitir a visualização dos eventos de 

supersaturação, nucleação e cristalização do protótipo em solução, além de ser uma simulação 
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do sistema fisiológico mais adequada do que a condição sink devido ao pequeno volume 

encontrado no trato gastrointestinal. Os mesmos autores sugeriram a implementação de um 

Sink index (SI) quando se estiver realizando um estudo de dissolução em condição non-sink, a 

fim de saber o quanto “non-sink” de fato é o estudo (SI= CsV/dose, onde Cs é a solubilidade 

do fármaco em água, V é o volume do meio de dissolução e a dose corresponde a quantidade 

do fármaco na amostra utilizada no estudo). Para a obtenção de uma condição sink, o SI deve 

ser maior que 10. Como a solubilidade do LPSF/FZ4 em água é inferior a 1µg/mL, o volume 

do meio utilizado foi 23 mL e a quantidade de protótipo utilizada no estudo de dissolução foi 

1 mg, o SI do presente estudo de dissolução deve ser aproximadamente 0,023, constituindo 

uma condição non-sink. 

 O equipamento tradicional utilizado para realizar os estudos de dissolução in vitro é o 

da United States Pharmacopeia (USP), mas sua utilização apresenta a desvantagem para 

candidatos a fármacos de requerer grandes quantidades de amostra. Um estudo realizado pela 

Sirius Analytical Instruments (2013) mostra que os resultados do estudo de dissolução in vitro 

realizados no SiriusT3
®
 e no equipamento USP

®
 foram semelhantes, mas o SiriusT3

®
 

apresenta algumas vantagens como a redução significativa da quantidade de amostra 

necessária para executar a análise e do volume de meio de dissolução, a detecção da amostra 

durante o estudo de dissolução, entre outras.  Como o LPSF/FZ4 é uma nova entidade 

química e ainda é produzido em pequena escala, decidiu-se utilizar o SiriusT3
®
. Nesse 

contexto, a utilização do SiriusT3
®
 foi totalmente adequada, uma vez que foram necessários 

no máximo 10 mg de dispersão sólida para realizar um estudo de dissolução.    

Para escolha do pH do meio de dissolução, o caráter básico do LPSF/FZ4 foi levado 

em consideração, uma vez que as taxas de dissolução e os níveis de supersaturação dos 

fármacos fracamente básicos no pH gástrico podem ser maiores devido à sua ionização nessas 

condições de pH (AZARMI et al., 2007; MILLER et al., 2008). Optou-se pela não utilização 

de uma solução tampão durante o teste de dissolução in vitro devido a pouca variação do pH 

do meio durante o período de execução do experimento registrada pelo eletrodo de pH 

acoplado ao equipamento.   

De acordo com a Lei de Beer-Lambert, o coeficiente de extinção molar (CEM) de um 

composto é a magnitude da absorvância em um determinado comprimento de onda de uma 

concentração específica. A média de coeficientes de extinção molar (Figura 16) pôde ser 

calculada através do estudo de determinação espectrofotométrica do pKa do LPSF/FZ4. De 

posse dessa informação, a aplicação da Equação 7 pelo software SiriusT3Control


 permitiu a 
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quantificação do composto em solução à medida que o mesmo se dissolveu durante o estudo 

de dissolução. 

 

Figura 16 - Média de coeficientes de extinção molar de ambas as espécies (ionizada BH
+
 e neutra B) 

do LPSF/FZ4 em solução. 

 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Os perfis de dissolução do LPSF/Z4, das misturas físicas contendo a concentração de 

protótipo correspondente à dispersão sólida com melhor desempenho no estudo de dissolução 

e das dispersões sólidas sob condição non-sink estão exibidos na Figura 17. A Figura 18 exibe 

os perfis das dispersões que obtiveram melhor resultado no estudo de dissolução e da DS PVP 

K-29/32 – LPSF/FZ4 10%. 
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Figura 17 - Perfis de dissolução do LPSF/FZ4, das dispersões sólidas com HPMC K4M, PVP K-90, 

PVPVA 64 e SOLUPLUS

, e das misturas físicas contendo a concentração de protótipo 

correspondente à dispersão sólida com melhor desempenho no estudo de dissolução. 

 

 
 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 18 - Perfis de dissolução dos sistemas que obtiveram as melhores performances de cada 

dispersão sólida e da DS PVP K-29/32 – LPSF/FZ4 10%.  

 

 
 

Fonte: autoria própria. 

 

O Gráfico 1 exibe a média dos valores da concentração máxima (Cmáx) das amostras 

analisadas no estudo de dissolução. O nível de supersaturação é representado pela Cmáx. 

Como já mencionado, a partir dos resultados do estudo de dissolução in vitro realizado em 

triplicata (Figura 17 e 18), os valores da área sob a curva (AUC) foram calculados e, assim, as 

médias dos valores de AUC estão representadas no Gráfico 2. 
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Gráfico 1 - A média dos valores da concentração máxima (Cmáx) e seus respectivos desvios padrões 

do LPSF/FZ4, das misturas físicas contendo a concentração de protótipo correspondente à dispersão 

sólida com melhor desempenho no estudo de dissolução in vitro e das dispersões sólidas nas diferentes 

proporções. 

 

 
Fonte: autoria própria. 

 
Gráfico 2 - A média da área sob a curva (AUC) e seus respectivos desvios padrões do LPSF/FZ4, das 

misturas físicas contendo a concentração de protótipo correspondente à dispersão sólida com melhor 

desempenho no estudo de dissolução in vitro e das dispersões sólidas nas diferentes proporções. 

 

 
Fonte: autoria própria. 
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O valor da AUC calculado é um indicador quantitativo da manutenção da 

supersaturação (DINUNZIO et al., 2008; MILLER et al., 2007; MILLER et al., 2008 ), e 

quanto maior o valor da AUC, melhor o desempenho da amostra no teste de dissolução in 

vitro. A importância de avaliar a supersaturação de um fármaco no meio de dissolução deve-

se ao fato de estudos comprovarem que ela pode proporcionar mais fármaco em solução, de 

modo que possa ser absorvido pelo organismo (GAO et al., 2004; BROUWERS; 

BREWSTER; AUGUSTIJNS, 2009; LEE; HUI; KURTULIK, 2011). De acordo com os 

resultados demonstrados no Gráfico 1 e 2 e nas Figuras 17 e 18, todas as dispersões sólidas 

obtiveram AUC superior a do LPSF/FZ4 sozinho e a maioria também foi superior às misturas 

físicas, com exceção da MF SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10% que obteve um valor de AUC 

maior que os valores dos sistemas DS PVPVA 64 – LPSF/FZ4 40%, DS PVPVA 64 – 

LPSF/FZ4 30% e DS HPMC K4M – LPSF/FZ4 30%. O aumento dos valores de AUC das 

dispersões sólidas com cada carreador foi estatisticamente significativo (p <0,05) em 

comparação ao valor do LPSF/FZ4 e de suas respectivas misturas físicas.  A maioria das 

dispersões sólidas também dissolveu rapidamente, atingindo a concentração máxima (Cmáx) 

dentro de 1 h, exceto o sistema DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10%. As dispersões sólidas que 

resultaram em maior área sob a curva foram as contendo maior quantidade de carreador (com 

apenas 10% de protótipo). Foi observado que quanto menor a proporção de polímero no 

sistema, menor o desempenho da dispersão sólida no estudo de dissolução, de acordo com os 

valores de AUC calculados. Comparando as mais altas áreas sob a curva (Gráfico 2) das 

dispersões sólidas obtidas com PVP K-29/32, PVP K-90, PVPVA 64, HPMC K4M e 

SOLUPLUS


 verifica-se que a mesma aumentou na seguinte ordem: DS PVP K-29/32 – 

LPSF/FZ4 10%< DS PVPVA 64 – LPSF/FZ4 10%< DS HPMC K4M – LPSF/FZ4 10%< DS 

PVP K-90 – LPSF/FZ4 10%< DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10%. É importante salientar que 

a dispersão sólida escolhida como melhor sistema em estudo anterior de Guedes et al (2011), 

DS PVP K-29/32 – LPSF/FZ4 10%, obteve desempenho inferior em relação à todas 

dispersões que obtiveram as maiores áreas sob a curva calculadas (Figura 18). Já as piores 

performances dentre todas as dispersões sólidas obtidas para cada carreador estão indicadas a 

seguir pela ordem decrescente de áreas sob a curva: DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 40%> DS 

PVP K-90 – LPSF/FZ4 40% > DS HPMC K4M – LPSF/FZ4 30% > DS PVPVA 64 – 

LPSF/FZ4 40%. Os piores desempenhos dentre todas as dispersões sólidas foram obtidos 

pelas dispersões com maior concentração de protótipo, como já mencionado, e que já 
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apresentavam o protótipo em sua forma cristalina (forma menos solúvel que a amorfa) de 

acordo com a análise de DRX (Figura 15).  

É notório que vários fatores interferem ao mesmo tempo no comportamento das 

dispersões sólidas durante a dissolução (CRAIG, 2002; SIMONELLI et al., 1976). Por 

exemplo, sabe-se que o melhor desempenho é devido a maior solubilidade aquosa da forma 

amorfa do fármaco disperso na matriz polimérica, o qual pode gerar uma solução 

supersaturada momentaneamente (LEUNER; DRESSMAN, 2000). Porém, os diferentes 

desempenhos das dispersões sólidas, representadas pelos valores de AUC, são decorrentes das 

diferentes capacidades dos polímeros em inibir a transição entre as formas amorfa e cristalina 

do LSF/FZ4 no meio de dissolução. Para entender melhor esse processo de inibição, deve 

ficar claro o porquê da concentração do protótipo despencar após certo tempo no meio de 

dissolução. Este evento é explicado por Sun, Ju e Lee (2012) que afirmam que a água pode 

induzir a cristalização de um fármaco à medida que este entra em contato com ela, resultando 

no decaimento do desempenho de uma dispersão durante o estudo de dissolução. Em outras 

palavras, o decaimento da concentração do protótipo em solução deve-se provavelmente à 

transição entre as formas amorfa e cristalina do LSF/FZ4 e uma vez que a forma amorfa 

dissolvida em solução dá lugar à cristalina, a forma polimórfica mais estável e menos solúvel, 

o LPSF/FZ4 se torna incapaz de se manter em solução e precipita. Neste contexto, os 

polímeros em solução irão atuar durante a dissolução das dispersões sólidas amorfas inibindo 

a cristalização dos fármacos (KONNO; TAYLOR, 2006; LIU; WANG, 2007). Essa inibição 

pode acontecer de várias formas. Por exemplo, através das interações intermoleculares 

polímero-fármaco que auxiliam impedindo a conversão, contribuindo para a melhora da 

dissolução. Assim, o pior desempenho das dispersões sólidas contendo maior quantidade de 

protótipo pode ser explicado porque quando se tem menos fármaco em uma dispersão sólida 

há mais sítios de interação disponíveis nos polímero, o que aumenta sua capacidade inibitória 

da cristalização, e à medida que se aumenta a quantidade de fármaco, a quantidade de sítios 

de interação disponíveis no polímero diminui, ou seja, a eficácia do agente inibidor diminui 

(ALI; KOLTER, 2012). Outro fator que contribui para inibição da cristalização dos fármacos 

é a viscosidade dos polímeros, pois esta diminui a mobilidade do fármaco, evitando com que 

suas moléculas se juntem e se reorganizem para formar os cristais (CRAIG, 2002). A redução 

de tamanho da partícula do fármaco e sua molhabilidade, causada pelo carreador durante a 

dissolução, são outros fatores que contribuem para melhora da dissolução (DRESSMAN; 

LENNERNÄS, 2000). 
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Quando o fármaco está presente em menor quantidade na formulação, sua dissolução é 

dominada pelo comportamento de dissolução do carreador (CORRIGAN, 1985). Sendo assim, 

o entendimento do processo de dissolução do protótipo pode ser feito observando as 

propriedades dos polímeros (Tabela 3). Leuner e Dressman (2000), por exemplo, já haviam 

verificado que a dependência da liberação do fármaco no meio do peso molecular do PVP é 

bastante clara. A Figura 18 mostrou o perfil de dissolução da DS PVP K-90 – LPSF/FZ4 10% 

e do PVP K-29/32 – LPSF/FZ4 10% e, como esperado, o sistema com o PVP K-29/32, de 

menor peso molecular, alcançou a Cmáx (Gráfico 1) mais rapidamente que o sistema do PVP 

K-90, de maior peso molecular. A DS HPMC K4M – LPSF/FZ4 10% foi o sistema que mais 

demorou a atingir a Cmáx, provavelmente devido à sua viscosidade. Segundo Craig (2002) 

um fármaco, para ser liberado no meio de dissolução, precisa primeiramente ser libertado da 

camada de polímero e, portanto, a viscosidade da camada pode ser alta de tal modo que a 

difusão do fármaco será muito lenta. 

Quase todas as dispersões com 10% de LPSF/FZ4, exceto as obtidas com o 

SOLUPLUS


, e alguns dos outros sistemas exibem um aumento inicial rápido na 

concentração do LPSF/FZ4 no meio de dissolução, seguido por uma queda acentuada da sua 

concentração dissolvida. Segundo Sun, Ju e Lee (2012), esse evento ocorre normalmente para 

os polímeros solúveis em água e, como já explicado, é desencadeado pelos eventos de 

nucleação e cristalização do protótipo devido ao seu rápido acúmulo durante a supersaturação 

do meio de dissolução.  É facilmente visível na Figura 17 que todas as dispersões com o 

SOLUPLUS


 não exibem um aumento inicial na concentração do protótipo no meio de 

dissolução seguido por um declínio acentuado de sua concentração dissolvida. Este evento é 

atribuído pela BASF


 ao fato do SOLUPLUS


 possuir uma estrutura anfifílica assim como a 

de um surfactante capaz de evitar a precipitação dos fármacos no meio de dissolução 

(KOLTER; KARL; GRYCZKE, 2012) e, diferentemente dos demais carreadores, o 

SOLUPLUS


 apresenta uma bifuncionalidade, pois, segundo Nagy et al (2012), além de atuar 

como uma matriz polimérica em soluções sólidas, esse polímero é capaz de formar micelas 

em solução aquosa ao atuar como um solubilizante. No entanto, a não precipitação do 

LPSF/FZ4 no meio de dissolução no perfil de dissolução do sistema da DS SOLUPLUS


 – 

LPSF/FZ4 10% indica que a supersaturação da solução será mantida por mais de 2 horas e, 

assim, provavelmente esse sistema obterá um valor de AUC ainda superior. Para confirmar 

essa capacidade do SOLUPLUS


 de evitar a precipitação do LPSF/FZ4 em solução, tem-se a 

Figura 19 que mostra que a supersaturação do protótipo foi mantida até 4 horas depois do 
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inicio do teste de dissolução pelo sistema DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10%, resultando em 

um valor de AUC igual a 3040,206 min.µg/mL. Estudo realizado por Tsinman et al (2012) 

verificou que o SOLUPLUS


 pôde manter a supersaturação da carbamazepina por mais de 16 

horas.  

 

Figura 19 - Perfil de dissolução da DS SOLUPLUS
 

- LPSF/FZ4 10% por 4 horas. 

 

 
 

Fonte: autoria própria. 

 

Apesar de que para a maioria das misturas físicas, os perfis de dissolução mostram 

desempenho inferior a todas as dispersões sólidas, pode-se perceber pelos valores de AUC no 

Gráfico 2 que todas as misturas físicas analisadas tiveram um desempenho melhor em 

comparação ao protótipo sozinho. Esse evento já foi verificado por outro autor, Alves (2010), 

que alegou que a diminuição da tensão interfacial entre fármacos e o meio de dissolução e o 

aumento da molhabilidade do fármaco podem ser causados por carreadores hidrofílicos. Já 

para mistura física com o SOLUPLUS


, a capacidade de aumentar a quantidade de protótipo 

em solução pode ter sido devido também à bifuncionalidade do SOLUPLUS


. Por esses 
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motivos, pôde ocorrer uma melhora na dissolução do LPSF/FZ4 apenas misturado fisicamente 

com esses carreadores.     

Ao comparar o desempenho das dispersões sólidas contendo a mesma proporção 

polímero-protótipo para cada carreador, pode-se observar que os sistemas contendo 

SOLUPLUS


 obtiveram os melhores resultados e que os contendo PVP K-90 foram 

superiores aos sistemas com HPMC K4M, que por sua vez foram superiores as dispersões 

com PVPVA 64.  A única exceção para esse fato foi o sistema DS HPMC K4M – LPSF/FZ4 

20% que foi superior ao sistema DS PVP K-90 – LPSF/FZ4 20%. Este resultado pode ser 

devido ao maior poder do HPMC em retardar a cristalização do protótipo em solução, uma 

vez que este é mais viscoso (Tabela 3) e assim mais capaz de reduzir o grau de mobilidade do 

protótipo na solução com HPMC, inibindo mais fortemente a cristalização do protótipo e, 

consequentemente, contribuindo para seu melhor desempenho em solução.   

A partir da análise dos resultados, verificou-se que a supersaturação provocada pelas 

dispersões sólidas forneceu uma maneira de manter o LPSF/FZ4 temporariamente em solução 

até que ele precipitasse, com exceção das com SOLUPLUS


 que mantiveram o protótipo em 

solução supersaturada por 4 horas, não ocorrendo precipitação. Por isso, pode-se afirmar que 

o SOLUPLUS


 foi o mais eficaz inibidor da recristalização do LPSF/FZ4 no teste de 

dissolução in vitro. 

 
5.2.4.2 Estudo de estabilidade 

 

Para investigar a estabilidade física das dispersões sólidas analisadas neste estudo, 

amostras foram examinadas através de DRX após exposição, com frasco fracamente selado, 

às condições de armazenagem para o estudo acelerado (40ºC ± 2ºC/75% UR ± 5%) ao longo 

de 2 meses. A Tabela 5 mostra um resumo dos resultados e a Figura 20 exibe os espectros de 

DRX de todas as amostras analisadas após o estudo de estabilidade.  
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Tabela 5 - Resumo dos resultados do teste de estabilidade das dispersões sólidas do LPSF/FZ4 sob 

condições de armazenamento acelerada (~75% UR a 40ºC) estabelecidas pelo ICH após 2 meses. O 

tempo de mudança indica o início da transformação da forma amorfa para forma cristalina do 

protótipo. 

 

Amostras Início da transformação  

DS PVP K-29/32 - LPSF/FZ4 10% Após 1 mês 

DS PVP K-90 - LPSF/FZ4 10% Sem mudança ao longo de 2 meses 

DS PVP K-90 - LPSF/FZ4 20% Após 1 mês 

DS PVP K-90 - LPSF/FZ4 30% Após 2 semanas 

DS HPMC K4M - LPSF/FZ4 10% Sem mudança ao longo de 2 meses 

DS HPMC K4M - LPSF/FZ4 20% Após 1 mês 

DS PVPVA 64 - LPSF/FZ4 10% Após 1 mês 

DS PVPVA 64 - LPSF/FZ4 20% Após 2 semanas 

DS PVPVA 64 - LPSF/FZ4 30% Após 2 semanas 

DS SOLUPLUS


 - LPSF/FZ4 10% Sem mudança ao longo de 2 meses 

DS SOLUPLUS


 - LPSF/FZ4 20% Sem mudança ao longo de 2 meses 

DS SOLUPLUS


 - LPSF/FZ4 30% Após 1 mês 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 20 - Espectros de DRX das dispersões sólidas com PVP K-29/32, PVP K-90, HPMC K4M, 

PVPVA 64 e SOLUPLUS

 após armazenamento sob condições do ICH para estudo de estabilidade 

acelerada (~75% UR a 40ºC). O tempo de mudança (T) indica o início da transformação da forma 

amorfa para forma cristalina do protótipo. 

 

 
Fonte: autoria própria. 
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A transformação da forma amorfa do fármaco na cristalina é acelerada com condições 

como a umidade relativa alta, temperatura elevada e envelhecimento das amostras (KONNO; 

TAYLOR, 2006). Sendo assim, o estudo de estabilidade acelerada permite avaliar em um 

curto espaço de tempo qual sistema de dispersão sólida será mais eficaz em prevenir essa 

transformação ao longo do tempo. 

De acordo com os resultados (Tabela 5 e Figura 20), o início da transição entre a 

forma amorfa e cristalina do LPSF/FZ4 ocorre geralmente mais cedo, com o aumento da 

quantidade de protótipo na dispersão. Pode-se observar que o PVPVA 64 foi o polímero com 

menor capacidade inibitória da cristalização do protótipo, pois após 2 semanas do estudo de 

estabilidade, tanto o difratograma do sistema DS PVPVA 64 – LPSF/FZ4 30% quanto do 

sistema DS PVPVA 64 – LPSF/FZ4 20%, já apresentavam picos referentes à presença do 

LPSF/FZ4 em sua forma cristalina. Já o PVP K-90 e o HPMC K4M tiveram capacidade 

inibitória parecida comparando os sistemas contendo a mesma quantidade de protótipo. Assim 

como demonstrado no estudo de dissolução in vitro, o SOLUPLUS
 

parece ter a maior 

capacidade inibitória da cristalização do LPSF/FZ4 quando este é armazenado em condições 

extremas de temperatura e umidade, pois diferente dos outros carreadores, até o sistema DS 

SOLUPLUS
 

– LPSF/FZ4 20% não apresentou mudanças no difratograma após 2 meses, 

sugerindo que o LPSF/FZ4 permaneceu na sua forma amorfa. 

Um dos principais atributos que determinam a estabilidade física de uma dispersão 

sólida é o grau de mobilidade molecular do fármaco na matriz polimérica. O carreador em 

uma dispersão sólida funciona exatamente como uma barreira que vai dificultar a junção das 

moléculas do fármaco e consequentemente sua cristalização, ou seja, funciona como um 

estabilizador. Quanto maior sua capacidade em dificultar a mobilidade molecular do fármaco 

em sua matriz, maior a estabilidade da formulação. A temperatura de transição vítrea (Tg) 

(HANCOCK et al., 1995), o peso molecular e a viscosidade (JANSSENS et al., 2008) dos 

polímeros e a possibilidade de ocorrer interações intermoleculares de hidrogênio 

(TANTISHAIYAKUL; KAEWNOPPARAT; INGKATAWORNWONG, 1999) são fatores 

que influenciam a capacidade de inibição do carreador. E, no geral, quanto maiores essas 

propriedades do polímero e a força da interação, menor será a mobilidade molecular do 

fármaco na matriz polimérica, logo, mais devagar será sua recristalização. Ao comparar esses 

fatores (Tabela 3) pode-se observar que o PVPVA 64 possui o menor peso molecular dentre 

os carreadores, e Tg só maior que o do SOLUPLUS


, o que justifica seu baixo desempenho 

como inibidor da cristalização do LPSF/FZ4. Embora o HPMC K4M possua Tg e viscosidade 



95 

 

 

maior que o PVP K-90, ambos os polímeros tiveram capacidade inibitória parecida, 

provavelmente por que o elevado peso molecular do PVP K-90 foi um fator tão eficaz quanto 

a viscosidade e o Tg do HPMC K4M em retardar o processo de cristalização. Konno e Taylor 

(2006) também verificaram a igual eficiência do PVP e do HPMC em evitar o processo de 

cristalização da Felodipina, e eles alegaram que esse evento deve ter acontecido por causa do 

aumento, provocado pelos dois polímeros, da barreira energética – sendo a ultrapassagem 

desta um fator necessário à cristalização. O mesmo acontece com o PVP K-90 e com o HPMC 

K4M, ao impedirem a mobilidade molecular do protótipo. O baixo Tg e peso molecular do 

SOLUPLUS
 

não pareceu interferir na performance deste carreado como inibidor, sendo as 

interações intermoleculares de hidrogênio, provavelmente,  as principais responsáveis pela 

capacidade inibitória do SOLUPLUS


, uma vez que ele possui grupos doadores e aceptores 

de hidrogênio capazes de interagir fortemente com os grupos do LPSF/FZ4.   

Ao final de dois meses do estudo de estabilidade acelerada, as dispersões sólidas à 

base de PVPVA 64 e PVP K-90 se encontravam pegajosas, possivelmente devido à absorção 

da umidade do meio, já que esses polímeros são, de acordo com Kolter, Karl e Gryczke et al 

(2012) e Kibbe (2009), bastante higroscópicos. Esse evento pode ter ajudado a ocultar 

possíveis cristais formados na DS PVP K-90 – LPSF/FZ4 10%, comprometendo a análise de 

DRX e, por isso, gerando falsos resultados. Além disso, como relatado por Yu (2001), a 

presença de água em uma formulação é um problema, pois além de atuar como plastificante, 

aumentando a mobilidade de um fármaco na formulação e acelerando a cristalização, a água 

pode também acelerar a degradação química. Todas as dispersões com o SOLUPLUS
 

e com 

o HPMC K4M permaneceram na forma de pó após o estudo de estabilidade, demonstrando a 

baixa higroscopicidade desses polímeros. Esta propriedade do SOLUPLUS
®

 pode ser um dos 

motivos das dispersões obtidas com ele apresentarem considerável estabilidade.  

Alterações nas cores das dispersões também foram observadas, sendo que ao final de 

dois meses as dispersões de PVPVA 64 apresentavam-se laranjas ao invés de amarelas, as 

dispersões com PVP K-90 apresentavam-se esbranquiçadas ao invés de vermelhas e as 

dispersões com HPMC K4M e SOLUPLUS


 apresentavam-se com a mesma coloração 

inicial.  

O difratograma do sistema DS PVP K-29/32 – LPSF/FZ4 10% já apresentava indícios 

de cristais do protótipo após um mês do estudo de estabilidade, assim como a DS PVPVA 64- 

LPSF/FZ4 10%. Esse resultado comprovou a ineficiência do PVP K-29/32 em retardar os 

eventos de nucleação e cristalização do LPSF/FZ4, que já eram resultados esperados desde a 
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verificação da imiscibilidade do protótipo com este polímero após a obtenção do filme da 

dispersão (Figura 14).  

Com base nos resultados do estudo de estabilidade, pode-se afirmar que as melhores 

formulações em termos de estabilidade foram os sistemas DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10% 

e DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10%. A fim de checar o desempenho em solução desses 

sistemas, um novo estudo de dissolução foi realizado após quatro meses sob as condições do 

estudo de estabilidade acelerada. A Figura 21 exibe os perfis de dissolução das dispersões 

sólidas com o SOLUPLUS


 contendo 10 e 20% de protótipo resultante deste estudo e os 

perfis de dissolução dos mesmos sistemas - só que realizados antes do estudo de estabilidade 

para facilitar a comparação. 

 

Figura 21 - Perfis de dissolução da DS SOLUPLUS


 - LPSF/FZ4 10% e da DS SOLUPLUS


 - 

LPSF/FZ4 20% após quatro meses (T= 4 meses) sob condição de armazenamento de estabilidade 

acelerada e os perfis de dissolução dos mesmos sistemas obtidos antes da realização do estudo de 

estabilidade (T=0). 

 

 
 

Fonte: autoria própria. 
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Após quatro meses de armazenamento em condições de estabilidade acelerada (~75% 

UR a 40ºC), a DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10% ainda obteve uma solução supersaturada 

do protótipo no meio de dissolução pelas 2 horas do estudo (AUC= 634,542 min.µL/mL). Já a 

DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 20% teve uma grande queda no desempenho neste estudo 

(AUC= 39,94 min.µL/mL), mostrando sua maior instabilidade em comparação com a DS 

SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10% (Figura 21). Esse teste comprovou que a melhor formulação 

em relação a todas as dispersões obtidas com o SOLUPLUS


 em termos de estabilidade seria 

a DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10%. 

 

5.2.4.3 Considerações para Seleção da Melhor Formulação 

 

Tendo em vista que o LPSF/FZ4 isolado na sua forma cristalina típica obteve uma 

AUC de 0,022 min.µL/mL, que o sistema DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10% obteve uma 

AUC de 1381,027 min.µL/mL (AUC obtida em estudo de dissolução in vitro realizado por 2 

horas), que a AUC é um indicador do nível e da extensão da supersaturação, que a 

supersaturação é uma forma de manter um composto pouco solúvel em água em solução e que 

para ser absorvido oralmente, um composto deveria ser solúvel no meio aquoso 

(LENNERNÄS; ABRAHAMSSON, 2005), pode-se inferir que a dispersão com 90% de 

SOLUPLUS


 poderá aumentar em mais de 1000 vezes as chances do LSPF/FZ4 de ser 

absorvido pelo organismo ao ser administrado oralmente. Considerando também que um dos 

maiores desafios ao se trabalhar com dispersões sólidas é desenvolver um sistema que 

permaneça inalterado ao longo do seu período de vida útil (KOLTER; KARL; GRYCZKE, 

2012) para ser utilizado como medicamento, o sistema DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10% 

seria o mais promissor, pois se mostrou a formulação mais estável.  

Considerando-se que ao aumentar substancialmente a quantidade de fármaco 

disponível para ser absorvido pelo organismo, aumenta-se o risco de toxicidade, o que poderia 

acontecer ao utilizar o sistema DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10%, uma vez que este manteve 

a supersaturação do protótipo pelas 4 horas investigadas, decidiu-se não descartar as 

dispersões com o PVP K-90. Isso porque o sistema DS PVP K-90 – LPSF/FZ4 10% 

apresentou o melhor resultado no estudo de dissolução in vitro após o sistema DS 

SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10%, e o problema da absorção de água apresentado no estudo de 

estabilidade poderia ser resolvido utilizando embalagem impermeável.  
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Sendo assim, prosseguiu-se com a caracterização físico-química das dispersões com o 

SOLUPLUS


 e com o PVP K-90. Por mais que os sistemas promissores fossem os contendo 

apenas 10% de LPSF/FZ4, analisou-se todas as diferentes proporções das dispersões sólidas, 

bem como as misturas físicas, para facilitar a caracterização.  

 

5.2.5 Análise Físico-Química das Dispersões Sólidas Selecionadas e de seus componentes 

isolados 

 

5.2.5.1 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)  

 

A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) foi utilizada nesse estudo para verificar 

a forma do protótipo (amorfa ou cristalina) nas dispersões sólidas com o PVP K-90 e o 

SOLUPLUS


, bem como para checar a miscibilidade entre o protótipo e o carreador. As 

curvas de DSC obtidas do protótipo sozinho, dos carreadores, das dispersões sólidas e das 

misturas físicas foram representadas na Figura 22.  

O comportamento térmico do LPSF/FZ4 pôde ser evidenciado através de um pico 

endotérmico em 227,71°C, característico do processo de fusão da sua forma cristalina. A 

presença ou ausência deste tipo de pico endotérmico foi observada para verificar a presença 

do protótipo no estado amorfo, uma vez que este pico não é apresentado nas curvas de DSC 

de compostos amorfos (HANCOCK; ZOGRAFI, 1997). O pico característico do ponto de 

fusão do LPSF/FZ4 pode ser observado nas curvas de DSC das dispersões sólidas contendo 

40% de LPSF/FZ4. As demais curvas de DSC apresentam comportamento térmico que 

sugerem uma possível perda da estrutura cristalina do protótipo devido à ausência de picos. 

Este resultado está de acordo com as análises de DRX (Figura 15) que confirmam o limite de 

concentração do protótipo (entre 30-40%) que cada carreador é capaz de manter na forma 

amorfa numa dispersão sólida. Para quase todas essas dispersões sólidas que apresentaram o 

pico de fusão do LPSF/FZ4, com exceção do sistema DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 40%, 

percebe-se um adiantamento do pico. Este fato sugere que os carreadores foram capazes de 

proporcionar uma leve solubilização do LPSF/FZ4 presente na sua forma cristalina durante o 

processo de aquecimento. De acordo com Sun et al (2010), este  adiantamento no processo de 

fusão indica a miscibilidade entre o polímero e o protótipo e acontece  porque, como o 

protótipo espontaneamente se mistura com a fase líquida do polímero, há uma energia livre 

negativa da mistura e, assim, o potencial químico do protótipo na mistura é reduzido em 
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relação à sua forma líquida pura. Isto por sua vez torna o processo de fusão do protótipo 

termodinamicamente mais favorável, gerando o adiantamento desse evento na curva de DSC 

do LPSF/FZ4. Como já mencionado, esse adiantamento só não foi verificado para o sistema 

DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 40%, que apresentou o pico endotérmico após a temperatura 

normal do evento de fusão do protótipo. Isso pode ter acontecido devido a uma proteção 

térmica fornecida pelo polímero ao LPSF/FZ4, esse mesmo efeito causado por outros 

polímeros sobre o LPSF/FZ4 já foi reportado por Costa et al (2013). 

Os compostos sólidos amorfos, por possuírem uma estrutura desordenada, apresentam 

um comportamento tanto de sólido quanto de líquido, dependendo da temperatura do sistema 

(NARAYANASWAMY, 1971). Esses materiais ao passar da fase sólida para a fase líquida, 

não sofrem fusão como os materiais cristalinos, mas sim uma transição de fase chamada de 

transição vítrea. A transição vítrea consiste na passagem dos compostos amorfos do estado 

vítreo para o estado elastomérico. Vários polímeros possuem estas características e, assim, 

nessa transição o polímero passa de um estado desordenado rígido (vítreo) para um estado 

desordenado no qual as cadeias poliméricas possuem uma mobilidade maior (SOUZA et al., 

2004). Na curva de DSC, a temperatura em que ocorre a transição vítrea (Tg) constitui uma 

mudança na linha de base (HANCOCK; ZOGRAFI, 1997). A observação da transição vítrea 

permite verificar a miscibilidade do fármaco com o carreador ao determinar a quantidade de 

Tgs em uma curva de DSC de uma dispersão sólida, uma vez que, quando este sistema 

contém duas fases, apresenta uma curva de DSC com duas Tgs devido à presença de duas 

substâncias amorfas separadas (MARSAC et al., 2010).  Além disso, medindo a Tg das 

dispersões sólidas pode-se também verificar o comportamento dos compostos amorfos 

presentes em uma mistura. Por exemplo, a mobilidade do fármaco em um sistema de 

dispersão sólida pode variar significativamente, dependendo de se os excipientes atuam como 

plastificantes (aumentam a mobilidade) ou antiplastificantes (diminuem a mobilidade). Este 

comportamento dos excipientes pode ter efeitos profundos sobre a estabilidade físico-química 

da dispersão. Os polímeros geralmente atuam como agentes antiplastificantes em dispersões 

sólidas por possuírem Tg mais elevada que a forma amorfa do fármaco. Isto acontece através 

do aumento da Tg da mistura e da diminuição da mobilidade do fármaco na matriz polimérica 

(VELIKOV; BORICK; ANGELL, 2001).  Os eventos referentes às transições vítreas estão 

indicados através de setas na Figura 22. Como exibido, as dispersões sólidas que 

apresentaram uma única fase foram as seguintes: DS PVP K-90 – LPSF/FZ4 10%, DS PVP 

K-90 – LPSF/FZ4 20%, DS PVP K-90 – LPSF/FZ4 30% e DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 

10%. Tal fato deveu-se ao aparecimento de apenas um evento de transição vítrea em suas 
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curvas de DSC, confirmando que esses compostos são miscíveis. Nas curvas de DSC das 

dispersões sólidas à base de SOLUPLUS


 com 20% e 30% de protótipo há um pequeno 

evento endotérmico que pode ser devido à separação de fases entre a forma amorfa do 

protótipo e do carreador ou pode ser referente ao processo de fusão de pequenas quantidades 

de cristais presentes nas formulações. De qualquer forma, isto indica uma menor 

miscibilidade do polímero com o protótipo, quando este está nessas concentrações. Também, 

o efeito plastificante do LPSF/FZ4 pôde ser verificado nas dispersões sólidas, já que suas Tgs 

diminuíram à medida que a quantidade de protótipo aumentou no sistema. Esse evento 

corrobora os resultados do teste de estabilidade (Tabela 5 e Figura 20), uma vez que a menor 

estabilidade foi apresentada pelas dispersões sólidas que possuíam maior quantidade de 

protótipo disperso. Não é possível afirmar se o PVP K-90 e o SOLUPLUS


 atuaram como 

antiplastificantes, pois a Tg do LPSF/FZ4 não é conhecida. A curva de DSC do PVP K-90 

apresenta um evento endotérmico entre 50ºC e 150ºC referente à evaporação de água. Este 

evento é normalmente encontrado na análise de DSC desse polímero (ALVES, 2010), pois o 

PVP K-90 é bastante higroscópico. No entanto, este mesmo evento não aparece nas curvas de 

DSC das dispersões sólidas contendo PVP K-90, sugerindo que a água presente no polímero 

foi removida durante o processo de secagem. 

Assim como na análise de DRX, apenas as misturas físicas contendo a mínima e a 

máxima concentração de protótipo utilizada nas dispersões foram analisadas no DSC.  As 

curvas de DSC das misturas físicas entre os carreadores e o protótipo exibem o pico 

endotérmico característico do processo de fusão da forma cristalina do LPSF/FZ4, porém, 

assim como para os sistemas DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 40% e DS PVP K-90 – 

LPSF/FZ4 40%, apresentam um adiantamento deste evento, provavelmente devido ao mesmo 

motivo já mencionado para essas dispersões.  
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Figura 22 - Curvas de DSC do LPSF/FZ4, dos carreadores e suas respectivas dispersões sólidas e das 

misturas físicas contendo a mínima e a máxima concentração de protótipo utilizada nas dispersões.  

 

 
 

Fonte: autoria própria. 
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5.2.5.2 Microscopia óptica com estágio a quente 

 
A microscopia óptica com estágio a quente é geralmente utilizada para estudar as 

mudanças na morfologia das amostras resultantes do aumento na temperatura (VEDHA; 

YASMIN; RAMYA, 2012).  

A análise de DSC (Figura 22) dos sistemas DS PVP K-90 – LPSF/FZ4 40%, MF PVP 

K-90 – LPSF/FZ4 10%, MF PVP K-90 – LPSF/FZ4 40%, MF SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 

10% e MF SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 30% mostrou um adiantamento do pico endotérmico 

referente ao processo de fusão do LPSF/FZ4, resultante de uma provável solubilização do 

protótipo no polímero. Essa teoria foi confirmada pela observação dessas amostras por 

microscopia óptica com estágio a quente, onde a forma cristalina do LPSF/FZ4 se dissolveu 

nos polímeros abaixo da temperatura normal de fusão do protótipo. 

As imagens capturadas durante a análise de microscopia de estágio quente das 

amostras MF PVP K-90 – LPSF/FZ4 10% e MF SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 40% estão 

ilustradas na Figura 23, mostrando a dissolução do protótipo em cada polímero. Os cristais do 

LPSF/FZ4 estão representados por setas.  

 

Figura 23 - Imagens capturadas durante a análise de microscopia óptica com estágio a quente da MF 

PVP K-90 – LPSF/FZ4 10% e MF SOLUPLUS

 – LPSF/FZ4 40%. 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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5.2.5.3 Microscopia de polarização 

 

A microscopia óptica de polarização é bastante útil ao analisar substâncias com 

atividade óptica, como, por exemplo, na investigação do comportamento da birrefringência 

cristalina dos fármacos (EERDENBRUGH; TAYLOR, 2011). 

A birrefringência é um fenômeno, descoberto em 1669 por Erasmus Bartholinus, que 

consiste na propriedade que certos cristais possuem de originar raios refratados, a partir de um 

único raio incidente. Apenas os cristais anisotrópicos possuem birrefringência por possuírem 

diferentes direções espaciais não equivalentes (BIRREFRINGÊNCIA, 2013).  

Todas as amostras das dispersões sólidas foram analisadas na forma de filme a fim de 

facilitar a visualização de cristais do LPSF/FZ4. Este e as misturas físicas não sofreram 

alterações, sendo visualizados na forma de pó. As fotomicrografias das amostras analisadas 

estão ilustradas na Figura 24.  

A imagem micrográfica óptica do LPSF/FZ4 mostra o protótipo na sua forma 

cristalina característica – forma de agulha - apresentando birrefringência forte e, assim, 

demonstrado seu caráter anisotrópico. Nas fotomicrografias referentes aos carreadores 

observaram-se filmes translúcidos e claros com ausência de birrefringência cristalina.  Graças 

a essa caracterização do protótipo e dos filmes, é possível identificar se existem cristais do 

LPSF/FZ4 nas misturas físicas e nas dispersões sólidas, ao buscar detectar a ausência ou 

presença da birrefringência cristalina do protótipo. 

Como esperado, as fotomicrografias das misturas físicas exibem a birrefringência 

característica dos cristais do protótipo, além de que é possível visualizar que os carreadores e 

o protótipo apresentam formas bem distintas.  

Nenhum cristal característico do protótipo foi encontrado na análise sob o microscópio 

de luz polarizada das seguintes amostras: DS PVP K-90 - LPSF/FZ4 10%, DS PVP K-90 - 

LPSF/FZ4 20%, DS PVP K-90 - LPSF/FZ4 30%, DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10% e DS 

SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 20%. Isto sugere que o LPSF/FZ4 encontra-se na forma amorfa 

nessas amostras. As fotomicrografias das amostras DS PVP K-90 - LPSF/FZ4 40% e DS 

SOLUPLUS


 - LPSF/FZ4 40% apresentaram birrefringência, indicando que o LPSF/FZ4 já 

se encontra na forma cristalina nessas dispersões. A fotomicrografia da DS SOLUPLUS


 – 

LPSF/FZ4 30% evidenciou o aparecimento de poucos e pequenos cristais do protótipo. 

Atrelado a isso, o DSC (Figura 22) mostrou um pequeno evento endotérmico que pode ser 

referente a esses cristais. A análise de DRX (Figura 15) não detectou cristais nessa amostra, 
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mas isso pode ser explicado pelo fato desta técnica geralmente não detectar cristais caso a 

quantidade seja inferior a 5-10% (GILL; CARABALLO; BATAILLE, 2010) e porque a 

análise de DSC e a microscopia de polarização são métodos mais sensíveis. Este resultado 

mostra que o limite de concentração aconselhável de protótipo para uma dispersão com 

SOLUPLUS


 estaria entre 20-30%. Já para o PVP K-90, esta análise confirma que o limite 

estaria entre 30-40%, o que está de acordo com a análise de DSC e de DRX (Figura 22 e 15, 

respectivamente). 

 

Figura 24 - Fotomicrografias do LPSF/FZ4, dos carreadores, das dispersões sólidas e das misturas 

físicas contendo a mínima e a máxima concentração de protótipo utilizada nas dispersões.  

 

 
 

Fonte: autoria própria. 
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5.2.5.4 Espectrofotometria de absorção na região do infravermelho (IV) 

 

A Espectrofotometria de absorção na região do infravermelho (IV) foi utilizada para 

investigar as interações físico-químicas entre o protótipo e o polímero. Compostos contendo 

doadores de ligação de hidrogênio podem interagir com polímeros contendo aceptores de 

ligação de hidrogênio ou vice-versa e, se essas interações diferem em força, então há 

mudanças na posição de pico ou sua forma do espectro de IV para os grupos funcionais 

envolvidos em interações específicas (KESTUR; TAYLOR, 2010). Verificar a existência de 

interações intermoleculares entre a forma amorfa do protótipo e o polímero é importante, pois 

elas estão entre os responsáveis pela estabilidade da dispersão sólida (SUN; JU; LEE, 2012; 

KONNO; TAYLOR, 2006) e promovem a compatibilidade entre o fármaco e o polímero 

(TANTISHAIYAKUL; KAEWNOPPARAT; INGKATAWORNWONG, 1999). 

 O espectro do LPSF/FZ4 pode ser visualizado nas Figuras 25 e 26. As seguintes 

bandas referentes aos possíveis grupos doadores e aceptores de hidrogênio do LPSF/FZ4 

podem ser observadas em seu espectro: banda da vibração de deformação axial do N-H 

(3182,85 cm
-1

), banda da vibração de deformação angular do N-H (1660,81 cm
-1

), banda da 

vibração de deformação axial do C-N (1411,33 cm
-1

) e banda de deformação axial do C=O 

(1714,58 cm
-1

). Essa análise corrobora com a análise de IV do LPSF/FZ4 realizada por Silva 

(2012). 

Os espectros do PVP K-90, das dispersões sólidas e das misturas físicas obtidas com 

ele podem ser visualizados na Figura 25. 

Em todos os espectros das dispersões sólidas, verifica-se uma banda larga de hidroxila 

a cerca de 3400 cm
-1

, que se deve à água fortemente ligada ao PVP. Esses resultados diferem 

dos mostrados pela análise de DSC (Figura 22) que mostram a ausência de água nas 

dispersões sólidas com PVP K-90. Essa diferença de resultados pode ser atribuída ao fato de 

que a análise de IV foi executada alguns dias após a análise de DSC e como o PVP é 

altamente higroscópico, ocorreu a absorção de água pelas amostras.  

No espectro do PVP K-90, as bandas em 1651,55 cm
-1

, estiramento C=O de amida 

cíclica (lactama), e em 1284,99 cm
-1

, estiramento C-N, são típicas do PVP e são referentes aos 

prováveis grupos aceptores de hidrogênio do polímero. Essas bandas foram observadas em 

todos os espectros das dispersões sólidas com exceção do espectro da DS PVP K-90 – 

LPSF/FZ4 10%. Essas bandas ficam mais intensas à medida que a quantidade de protótipo 

aumenta, mostrando o envolvimento desses grupos nas ligações de hidrogênio com o 
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LPSF/FZ4. No entanto, por causa do efeito de impedimento estereoquímico, o átomo de 

nitrogênio é impedido de participar em interações intermoleculares e, portanto, o grupo 

carbonila é mais favorável para participar da ligação de hidrogênio (FRIZON et al., 2013). Há 

também o surgimento de uma banda intensa em torno de 1000 cm
-1 

no espectro da DS PVP K-

90 – LPSF/FZ4 10%, provavelmente referente ao grupo C=O do polímero e seu aparecimento 

deve-se possivelmente ao fato de haver uma maior quantidade de PVP K-90 neste sistema. No 

entanto, com base nessas observações, pode-se dizer que as interações intermoleculares são 

mais fortes nas dispersões sólidas contendo apenas 10% de protótipo do que nas outras.   

Ao analisar os espectros das dispersões sólidas e das misturas físicas, percebe-se que a 

banda referente à vibração de deformação axial do N-H do LPSF/FZ4 (~3182,85 cm
-1

) 

encontra-se presente nas misturas físicas mesmo com a pequena quantidade de protótipo. Já 

nas dispersões sólidas, essa banda encontra-se completamente ausente, sugerindo a 

participação desse grupo nas ligações de hidrogênio estabelecidas entre o PVP K-90 e o 

LPSF/FZ4. Esta observação era esperada uma vez que o PVP K-90 não apresenta possíveis 

grupos doadores de hidrogênio em sua estrutura química e, por sua vez, para ocorrer a 

formação de ligações de hidrogênio entre o polímero e o protótipo, o único potencial grupo 

doador de hidrogênio do LPSF/FZ4 teria de estar envolvido.   

Há a predominância das bandas do PVP K-90 nos espectros das misturas físicas, 

provavelmente devido a maior quantidade de polímero presente nas amostras. Este fato se 

confirma pelo aparecimento gradual das bandas do protótipo à medida que sua concentração é 

aumentada nas misturas físicas. A ausência de ligações de hidrogênio nos espectros das 

misturas físicas é evidenciada pela presença e pela não alteração da banda referente ao único 

grupo capaz de doar hidrogênio nas amostras (a banda referente à vibração de deformação 

axial do N-H do LPSF/FZ4 em aproximadamente 3182,85 cm
-1

). 
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Figura 25 - Espectros de IV do LPSF/FZ4, do PVP K-90 e de suas dispersões sólidas e misturas 

físicas.  

 

 
 

Fonte: autoria própria. 
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Os espectros do SOLUPLUS
®
, das dispersões sólidas e das misturas físicas obtidas 

com ele podem ser visualizados na Figura 26. 

O espectro do SOLUPLUS
®

 apresentou bandas em 3.453,14 cm
-1

 (estiramento O-H), 

2.924,81 cm
-1

 (estiramento do C-H do anel aromático), 1.732,54 cm
-1

, 1631,26 cm
-1

 

(estiramento C=O de éster e de amida, respectivamente), e 1.234,81 cm
-1

, 1.195,63 cm
-1

 

(deformação axial C-O). Este resultado está de acordo com a análise de IV deste polímero 

realizada por Jelena et al (2013). 

Ao comparar os espectros de IV das dispersões sólidas e das misturas físicas, pode-se 

notar que são diferentes, logo se conclui que as mudanças no espectro das dispersões não são 

decorrentes das diferentes proporções dos componentes presentes e sim, provavelmente, 

devido à ocorrência de interações intermoleculares entre o LPSF/FZ4 e o SOLUPLUS
®
. 

Assim, percebe-se que o grupo N-H do LPSF/FZ4 possivelmente está envolvido na formação 

de ligações de hidrogênio com os grupos C=O, tanto da amida quanto do éster, e C-O do 

SOLUPLUS
®
, uma vez que a banda referente ao grupo N-H some completamente nos 

espectros das dispersões e aparece nos espectros das misturas físicas. Já as bandas referentes 

aos grupos C=O e C-O do SOLUPLUS
®

 ficam mais intensas nos espectros das dispersões do 

que nos das misturas físicas. Observando essas bandas, também se pode notar que à medida 

que aumenta a quantidade de protótipo nas formulações das dispersões, os espectros das 

dispersões começam a se parecer com os das misturas físicas, mostrando que a intensidade 

das interações intermoleculares está sendo reduzida. 

O grupo OH do SOLUPLUS
® 

também parece estar envolvido nas ligações de 

hidrogênio com o LPSF/FZ4 nas dispersões sólidas, uma vez que sua banda apresenta-se 

bastante diferente nos espectros das dispersões sólidas em comparação com os das misturas 

físicas, e apresenta um pequeno deslocamento nos espectros das dispersões sólidas. 

Comparando os espectros das misturas físicas com os das dispersões sólidas na região entre 

2000 cm
 -1

 e 1500 cm
-1

, pode-se verificar que a banda referente ao C=O do LPSF/FZ4 pode 

estar envolvida na formação de ligações de hidrogênio com o SOLUPLUS
®
 devido às 

diferenças entre os espectros, no entanto, sua visualização fica difícil por causa das bandas do 

SOLUPLUS
®
 presentes na mesma região. 
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Figura 26 - Espectros de IV do LPSF/FZ4, do SOLUPLUS
®
 e de suas dispersões sólidas e 

misturas físicas. 

 

 
 

Fonte: autoria própria. 

 

Por fim, a análise de infravermelho mostrou evidências claras da presença de ligação 

de hidrogênio entre o LPSF/FZ4 e o polímero em todas as combinações protótipo-polímero 
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estudadas nas dispersões sólidas. Já foi mencionado que, como a presença e força das 

interações intermoleculares são verificadas pelas mudanças nos espectros de infravermelho, 

pode-se inferir que quanto mais diferentes os espectros das dispersões sólidas quando 

comparados ao das misturas físicas, maior a força de interações intermoleculares presente. 

Assim, pode-se verificar pela análise de infravermelho que as dispersões à base de 

SOLUPLUS
®
 exibiram maior grau de interações intermoleculares que as com PVP K-90 - o 

que era esperado devido ao fato dos grupos OH do SOLUPLUS
®
 serem

 
mais fortes doadores 

de hidrogênio que o grupo NH do LPSF/FZ4, permitindo-os formar ligações de hidrogênio 

mais facilmente com o protótipo. Essa é uma observação importante uma vez que, segundo 

Kestur e Taylor (2010), os polímeros que podem formar ligações de hidrogênio mais fortes 

com um fármaco parecem ser melhores inibidores do seu processo de cristalização. Esse 

resultado corrobora com os resultados do estudo de estabilidade e de dissolução in vitro 

(Tabela 5 e Gráfico 2, respectivamente).  

 

5.2.6 Solução Sólida, Suspensão Sólida Amorfa ou Suspensão Sólida Cristalina? 

 

Para formar uma solução sólida o fármaco deve estar molecularmente dissolvido no 

polímero e constituir junto a ele uma única fase (ambos amorfos) (KOLTER et al., 2010). Já a 

suspensão cristalina é constituída de duas fases: o fármaco cristalino e o polímero amorfo. A 

suspensão amorfa também apresenta duas fases, pois o fármaco encontra-se na forma amorfa, 

mas não está molecularmente disperso na matriz do carreador, também amorfo 

(DHIRENDRA et al., 2009).   

Dessa forma, os resultados da caracterização química e física das dispersões sólidas 

sugerem que a única solução sólida, para as dispersões obtidas com o SOLUPLUS


 como 

carreador, foi a DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10%. A análise de DSC (Figura 22) mostrou 

indícios de separação de fases entre o polímero e o LPSF/FZ4 para os sistemas DS 

SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 20% e DS SOLUPLUS
 

– LPSF/FZ4 30%. No entanto, ficou a 

dúvida se houve uma separação entre as formas amorfas ou se haveria a presença de pequenas 

porções de cristais nas amostras. A microscopia de polarização (Figura 20) mostrou que a DS 

SOLUPLUS
 

– LPSF/FZ4 30% apresentou pequenos cristais na amostra analisada, 

evidenciando uma separação de fases, podendo-se classificar este sistema como suspensão 

sólida cristalina. Como nenhum indicio de cristal foi encontrado para a amostra da DS 

SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 20%, conclui-se que provavelmente a análise de DSC evidenciou 
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uma separação de fases entre as formas amorfas do SOLUPLUS


 e do LPSF/FZ4, 

caracterizando uma suspensão sólida amorfa. As análises de DSC, de microscopia de 

polarização e de DRX confirmaram a presença do LPSF/FZ4 na forma cristalina na DS 

SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 40%, constituindo uma suspensão sólida cristalina.  

Para as dispersões sólidas obtidas com o PVP K-90, de acordo com a análise de DRX 

(Figura 15), a dispersão sólida que já apresentava o protótipo na forma cristalina, ou seja, a 

suspensão cristalina seria o sistema DS PVP K-90 – LPSF/FZ4 40%. As outras dispersões 

contendo 10%, 20% e 30% de LPSF/FZ4 podem ser caracterizadas provavelmente como 

solução sólida, pois, nas análises de microscopia de polarização, DSC e DRX (Figura 20, 22 e 

15, respectivamente), pareceram apresentar o protótipo disperso molecularmente com o PVP 

K-90, constituindo uma única fase. 

Segundo Kolter et al (2010), obter um sistema como solução sólida é o ideal em 

termos de estabilidade e de desempenho em estudos de dissolução. Por isso, as classificações 

aqui realizadas corroboram com os resultados do estudo de dissolução in vitro e de 

estabilidade (Gráfico 2 e Tabela 5, respectivamente). 

 

5.2.7 Razões que justificam a escolha do novo polímero SOLUPLUS
® 

 

 

As propriedades do SOLUPLUS
®
, como capacidade de interagir fortemente com o 

protótipo através de ligações de hidrogênio - atuando como uma matriz polimérica eficaz em 

inibir os eventos de nucleação e cristalização em uma solução sólida, bem como sua baixa 

higroscopicidade e a sua capacidade de formar micelas no meio de dissolução ao atuar 

também como um surfactante, de fato contribuíram para a obtenção dos melhores resultados 

dentre os positivos.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 No presente trabalho, o pKa do LPSF/FZ4 foi determinado através de método 

espectrofotométrico, o Fast UV pKa


, com auxílio do equipamento SiriusT3
 

e da 

extrapolação por Yasuda–Shedlovsky


, resultando num valor igual a 8,47. 

 O valor do pKa calculado experimentalmente foi comparado ao resultado gerado pelo 

SPARC


 (8,96). Uma diferença de cerca de 0,5 foi encontrada entre os valores de pKa 

obtidos, demonstrando a importância da obtenção experimental do pKa dos fármacos a 

fim de garantir resultados precisos e evitar o comprometimento da previsão do seu 

comportamento em função do pH. 

 A análise da estrutura química do LPSF/FZ4, aliada aos dados obtidos 

experimentalmente, permitiram verificar o caráter básico do protótipo, bem como que seu 

grupo ionizável é o carbonila da posição 4 do anel imidazolidínico. Assim, verificou-se 

que, em meio alcalino (pH>8,47), a forma predominante do LPSF/FZ4 é a forma não 

ionizada; enquanto que, em meio ácido, o protótipo se encontra em maior quantidade na 

forma ionizada, existindo uma mistura de ambas as espécies em valores intermediários de 

pH. 

 O estudo de dissolução in vitro forneceu indicação de como uma dispersão sólida 

desenvolvida para auxiliar na dissolução do protótipo pode se comportar no sistema 

fisiológico, comprovando que este, provavelmente, permaneceria em grande quantidade 

em solução durante todo seu percurso no trato gastrointestinal ao ser administrado 

oralmente, possibilitando sua absorção e consequentemente a obtenção de sua resposta 

terapêutica. Assim, esses resultados mostram a viabilidade do desenvolvimento de um 

medicamento oral à base de LPSF/FZ4. 

 Através do estudo teórico e prático selecionaram-se os seguintes carreadores: HPMC 

K4M, PVP K-90, PVP VA 64 e SOLUPLUS


. Verificou-se, através do estudo teórico, a 

possibilidade da formação de ligações de hidrogênio com o LPSF/FZ4 para todos esses 

carreadores. No estudo prático, onde se verificou a miscibilidade entre cada carreador e o 

protótipo, todos esses polímeros se apresentaram miscíveis com o LPSF/FZ4 após a 

obtenção de filmes. Este estudo possibilitou o conhecimento prévio de potenciais 

candidatos capazes de compor dispersões sólidas com o LPSF/FZ4 e de suas 

propriedades (peso molecular, temperatura de transição vítrea e viscosidade), fato de 
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grande importância para auxiliar a entender o desempenho das dispersões sólidas obtidas 

com esses carreadores. 

 Dispersões sólidas com o LPSF/FZ4 e o HPMC K4M, o PVP K-90, o PVPVA 64 

SOLUPLUS
 

foram obtidas com sucesso através do método do solvente. 

 Através da técnica de DRX pôde-se verificar o limite real da concentração do protótipo 

capaz de se manter estável no estado amorfo numa dispersão sólida com esses 

carreadores, que foi entre 20-30% para o HPMC K4M e SOLUPLUS


, e entre 30-40% 

para o PVPVA 64 e PVP K-90. 

 A partir do estudo de dissolução in vitro e de estabilidade, pôde-se selecionar as 

dispersões sólidas mais adequadas para uma futura formulação com o LPSF/FZ4. No 

estudo de dissolução in vitro, todas as dispersões sólidas apresentaram desempenho 

superior à forma cristalina do protótipo isolada, no entanto, as dispersões com o 

SOLUPLUS


 se destacaram, pois o sistema DS SOLUPLUS


 – LPSF/FZ4 10% manteve 

a supersaturação do protótipo no meio de dissolução por até 4 horas, aumentando em até 

3000 vezes o desempenho do protótipo. Esse sistema também se mostrou estável após 

armazenamento sob condições estressantes de temperatura e umidade (~75% UR a 40ºC). 

Por isso, o novo polímero SOLUPLUS


 revelou-se um excelente candidato para o 

desenvolvimento das dispersões sólidas com o LPSF/FZ4. O PVP K-90 também se 

mostrou uma boa opção, porém cuidados no armazenamento de futuras formulações com 

ele devem ser realizados, como, por exemplo, a utilização de embalagens impermeáveis 

para evitar a absorção de umidade e consequentemente comprometimento da formulação. 

 As dispersões sólidas com o PVP K-90 e com o SOLUPLUS


 foram mais 

detalhadamente caracterizadas através das técnicas de DSC, microscopia de estágio a 

quente, microscopia de polarização e IV, permitindo conhecer melhor esses sistemas. 

Assim, pôde-se verificar que, dependendo da proporção p/p das formulações com 

SOLUPLUS


 e com o PVP K-90, o protótipo pode se encontrar molecularmente 

dissolvido para formar uma solução sólida, não molecularmente disperso sob a forma de 

suspensão sólida amorfa ou de suspensão sólida cristalina. 

 Por fim, o presente estudo obteve uma formulação adequada para superar as limitações de 

solubilidade do LPSF/FZ4 e contribuiu com o levantamento de informações necessárias 

para o Quality by Design da nova entidade química para a esquistossomose, auxiliando 

no processo de desenvolvimento do seu futuro medicamento. 
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7. PERSPECTIVAS 

 

 Avaliação das dispersões sólidas selecionadas, obtidas com o LPSF/FZ4, através da 

realização de estudos de dissolução in vitro sob condições sink; 

 Transposição de escala do desenvolvimento de dispersões sólidas, utilizando spray-

drying como método de secagem; 

 Avaliação da toxicidade e da atividade esquistossomicida das dispersões sólidas 

obtidas frente à nova entidade química, através de estudos in vivo;  

 Desenvolvimento de forma farmacêutica com o sistema de dispersão sólida que obteve 

melhor resultado nos estudos in vivo. 
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using SiriusT3
®

 of a new chemical entity LPSF/FZ4: a promising schistosomicidal agent” 
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®

 of the new chemical entity 

LPSF/FZ4: a promising schistosomicidal drug” submetido à Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 

 

 



141 

 

 

APÊNDICE D – Difratogramas do LPSF/FZ4, dos carreadores, das dispersões sólidas e das misturas físicas contendo a mínima e a máxima 

concentração de protótipo utilizada nas dispersões.  
 

 



142 

 

 

APÊNDICE E – Perfis de dissolução do LPSF/FZ4, das dispersões sólidas com HPMC K4M 

e das misturas físicas contendo a concentração de protótipo correspondente à dispersão sólida 

com melhor desempenho no estudo de dissolução. 
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APÊNDICE F – Perfis de dissolução do LPSF/FZ4, das dispersões sólidas com PVP K-90 e 

das misturas físicas contendo a concentração de protótipo correspondente à dispersão sólida 

com melhor desempenho no estudo de dissolução. 
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APÊNDICE G – Perfis de dissolução do LPSF/FZ4, das dispersões sólidas com PVPVA 64 e 

das misturas físicas contendo a concentração de protótipo correspondente à dispersão sólida 

com melhor desempenho no estudo de dissolução. 
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APÊNDICE H – Perfis de dissolução do LPSF/FZ4, das dispersões sólidas com SOLUPLUS


 

e das misturas físicas contendo a concentração de protótipo correspondente à dispersão sólida 

com melhor desempenho no estudo de dissolução. 

 

 

 

 

 

 

 


