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                                                                                                Paulo Freire   

vi 



  
SUMÁRIO   

Página 

Sumário ------------------------------------------------------------------------------------------

 
vii 

Lista de Figuras ---------------------------------------------------------------------------------

 
ix 

Lista de Tabelas --------------------------------------------------------------------------------

 

xii 

Lista de Abreviaturas, Siglas e Símbolos ---------------------------------------------------

 

vii 

Resumo ------------------------------------------------------------------------------------------

 

xiii 

Abstract ------------------------------------------------------------------------------------------

 

xiv 

CAPÍTULO I  Introdução   

1.1 AIDS  Etiologia e transmissão ---------------------------------------------------------

 

1 

1.2 Anti-retrovirais (ARV) --------------------------------------------------------------------

 

3 

1.3 Sulfato de indinavir ------------------------------------------------------------------------

 

4 

1.4 Aids no Brasil ------------------------------------------------------------------------------

 

5 

1.5 Objetivos ------------------------------------------------------------------------------------

 

7 

1.6 Referências Bibliográficas ---------------------------------------------------------------

 

8 

CAPÍTULO II - Estudo de caracterização térmica das matérias-primas de sulfato 
de indinavir    
2.1 Introdução -----------------------------------------------------------------------------------

 

11 

2.2 Materiais e Métodos -----------------------------------------------------------------------

 

14 

2.3 Resultados e Discussão -------------------------------------------------------------------

 

15 

2.4 Conclusão ----------------------------------------------------------------------------------

 

22 

2.5 Referências Bibliográficas ---------------------------------------------------------------

 

23 

CAPÍTULO III- Estudo de compatibilidade entre sulfato de indinavir e excipientes 

 

3.1 Introdução ----------------------------------------------------------------------------------

 

26 

3.2 Materiais e Métodos ----------------------------------------------------------------------

 

28 

3.3 Resultados e Discussão -------------------------------------------------------------------

 

29 

3.4 Conclusão ----------------------------------------------------------------------------------

 

37 

3.5 Referências Bibliográficas ---------------------------------------------------------------

 

37 

CAPÍTULO IV- Avaliação dos intermediários sólidos provenientes da 
decomposição térmica do sulfato de indinavir    
4.1 Introdução -----------------------------------------------------------------------------------

 

40 

4.2 Materiais e Métodos -----------------------------------------------------------------------

 

42 

vii 



  
4.3 Resultados e Discussão -------------------------------------------------------------------

 
43 

4.4 Conclusão -----------------------------------------------------------------------------------

 
49 

4.5 Referências Bibliográficas ----------------------------------------------------------------

 
49 

CAPÍTULO V - Estudo termoanalítico dos conteúdos das cápsulas de indinavir e 
cinética da decomposição térmica    
5.1 Introdução -----------------------------------------------------------------------------------

 
52 

5.2 Materiais e Métodos -----------------------------------------------------------------------

 

53 

5.3 Resultados e Discussão -------------------------------------------------------------------

 

54 

5.4 Estudo Cinético ----------------------------------------------------------------------------

 

56 

5.5 Conclusão -----------------------------------------------------------------------------------

 

60 

5.6 Referências Bibliográficas ----------------------------------------------------------------

 

61 

CAPÍTULO VI - Conclusão e perspectivas   

6.1 Conclusão -----------------------------------------------------------------------------------

 

63 

6.2 Perspectivas ---------------------------------------------------------------------------------

 

64 

CAPITULO VII  Anexo --------------------------------------------------------------------

 

65                   

viii 



  
LISTA DE FIGURAS  

Página 

Figura 1. Estrutura molecular plana do sulfato de indinavir --------------------------  11 

Figura 2. Curvas DSC, TG/DTG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2  e razão 
de aquecimento de 10°C/min da amostra A ---------------------------------------------   16 

Figura 3. Curvas DSC, TG/DTG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de 
aquecimento de 10°C/min da amostra B --------------------------------------------------

   

17 

Figura 4. Curvas DSC, TG/DTG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão 
de aquecimento de 10°C/min da amostra C ---------------------------------------------   18 

Figura 5. Curvas DSC, TG e DTG da amostra D, utilizando razão de aquecimento 
de 10°C min-1 em atmosfera de nitrogênio -----------------------------------------------

   

19 

Figura 6. Curvas DSC, TG e DTG de padrão 1, utilizando razão de aquecimento 
de 10°C min-1 em atmosfera de nitrogênio-----------------------------------------------   20 

Figura 7. Curvas DSC, TG e DTG do padrão2, utilizando razão de aquecimento 
de 10°C min-1 em atmosfera de nitrogênio ----------------------------------------------   21 

Figura 8. Curvas DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2

 

e razão de 
aquecimento de 10°C min-1 da amostra A, de talco e da mistura física (1:1).--------

   

30 

Figura 9. Curvas TG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de 
aquecimento de 10°C min-1 da amostra A, de talco e da mistura física (1:1). ------   31 

Figura 10. Curvas DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de 
aquecimento de 10°C min-1 da amostra B, de lactose e da mistura física (1:1).----   31 

Figura 11. Curvas TG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de 
aquecimento de 10°C min-1 da amostra B, de lactose e da mistura física (1:1).----   32 

Figura 12. Curvas DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de 
aquecimento de 10°C min-1 da amostra D, de estearato de magnésio e da mistura 
física (1:1)------------------------------------------------------------------------------------    33 

Figura 13. Curvas TG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de 
aquecimento de 10°C min-1 da amostra D, de estearato de magnésio e da mistura 
física (1:1)------------------------------------------------------------------------------------    33 

Figura 14. Curvas DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de 
aquecimento de 10°C min-1 da amostra D, de celulose microcristalina e da 
mistura física (1:1)--------------------------------------------------------------------------    34     

ix 



  
Figura 15. Curvas TG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de 
aquecimento de 10°C min-1 da amostra D, de celulose microcristalina e da 
mistura física (1:1)--------------------------------------------------------------------------    35 

Figura 16. Curvas DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de 
aquecimento de 10°C min-1 da amostra D, de amido e da mistura física (1:1)------   35 

Figura 17. Curvas TG da amostra D, do amido e da mistura física (1:1), 
utilizando razão de aquecimento de 10°C min-1 em atmosfera de nitrogênio ------   36 

Figura 18. Curvas TG/DTG e DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão 
de aquecimento de 10oC min-1 da amostra de sulfato de indinavir (matéria-prima 
A) e a indicação dos intermediários da decomposição térmica selecionados para 
caracterização-------------------------------------------------------------------------------     44 

Figura 19. Espectros de absorção na região do infravermelho da amostra de 
sulfato de indinavir: 2a) matéria-prima A; 2b) intermediário A1; 2c) 
intermediário A2; 2d) intermediário A3; 2e) intermediário A4-----------------------    46 

Figura 20. Curvas TG/DTG e DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão 
de aquecimento de 10oC min-1 da amostra de sulfato de indinavir (matéria-prima 
B) e a indicação dos intermediários da decomposição térmica selecionados para 
caracterização -------------------------------------------------------------------------------     47 

Figura 21. Espectros de absorção na região do infravermelho da amostra de 
sulfato de indinavir: 2a) máteria prima B; 2b) intermediário B1; 2c) 
intermediário B2; 2d) intermediário B3; 2e) intermediário B4 -----------------------    48 

Figura 22. Curvas DSC, TG e DTG da cápsula A, utilizando razão de 
aquecimento de 10°C min-1 em atmosfera de nitrogênio ------------------------------

   

54 

Figura 23. Curvas DSC, TG e DTG da cápsula B, utilizando razão de 
aquecimento de 10°C min-1 em atmosfera de nitrogênio ------------------------------   55 

Figura 24. Curvas DSC, TG e DTG da cápsula C, utilizando razão de 
aquecimento de 10°C min-1 em atmosfera de nitrogênio ------------------------------

   

55 

Figura 25. Curvas TG da amostra cápsula A obtidas nas razões 2,5 

 

5,0 

 

7,5 

 

10  15oC.cm-1, sob atmosfera dinâmica de ar e massa de amostra ~5 mg ---------   57 

Figura 26. Curvas TG da amostra cápsula B obtidas nas razões 2,5 

 

5,0 

 

7,5 

 

10  15oC.cm-1, sob atmosfera dinâmica de ar e massa de amostra ~5 mg ---------   58 

Figura 27. Curvas TG da amostra cápsula C obtidas nas razões 2,5 

 

5,0 

 

7,5 

 

10  15 oC.cm-1, sob atmosfera dinâmica de ar e massa de amostra ~5 mg ---------   59 

Figura 28. Difratogramas de raios X das amostras de sulfato de indinavir---------- 65  

x 



  
LISTA DE TABELAS   

Página 

Tabela 1. Temperatura onset, temperatura de fusão, calor de fusão, calor de 
desidratação, Tpico DTG, % de perda das amostras de sulfato de indinavir.-----------   22 

Tabela 2. Dados de análise elementar e %H2O das amostras das matérias prima A 
e B do sulfato de indinavir e dos intermediários isolados durante a decomposição 
térmica------------------------------------------------------------------------------------------    45 

Tabela 3- Determinação da Tonset, temperatura de fusão e parâmetros cinéticos da  
decomposição térmica do conteúdo das cápsulas de sulfato de indinavir--------------   60                        

xi 



  
LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS e SÍMBOLOS.  

AIDS/SIDA  Síndrome da imunodeficiência adquirida 

ARV  Anti-retroviral 

ASTM The American Standard Techniques and Methods 

AZT - zidovudina  

DNA - ácido desoxiribonucléico 

DSC - calorimetria exploratória diferencial 

DST  doença sexualmente transmissível 

DTA - análise térmica diferencial  

DTG - termogravimetria derivada  

DTG  termogravimetria derivada 

FDA - Food and Drug Administation  

HAART - terapia antiretroviral altamente ativa  

HIV  vírus da imunodeficiência humana 

HTLV-III  vírus T-linfotrópico humano tipo III 

IDV - Indinavir 

KBr  brometo de potássio 

LAFEPE - Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco 

LAV  vírus associado à linfadenopatia 

LIFAL - Laboratório Farmacêutico do Estado de Alagoas 

NCQMC  Núcleo de Controle de Qualidade de Medicamentos e Correlatos - UFPE  

NNRTIs  - inibidores não nucleosídicos da transcriptase reversa  

NRTIs  - inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa  

NtRTI  - inibidores nucleotídicos da transcriptase reversa  

ºC  graus Celsius 

PIs - inibidores de protease  

RNA  ácido ribonucléico 

SIV - vírus da imunodeficiência símia  

SUS  Sistema Único de Saude 

TG - termogravimetria   

xii 



  
RESUMO  

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a síndrome da imunodeficiência humana 

adquirida (AIDS) são um dos problemas de saúde mais complexos do século 21, sendo 

responsável por aproximadamente 11,3 milhões de mortes desde o início desta pandemia. 

Estima-se que 600 mil indivíduos de 15 a 49 anos estão vivendo com HIV/AIDS no Brasil. A 

partir de 1996, ficou garantida a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e 

doentes com AIDS, através do Sistema Único de Saúde 

 

SUS. A relação de medicamentos anti-

retrovirais do SUS inclui 16 medicamentos. O sulfato de indinavir é um fármaco anti-retroviral 

pertencente à classe dos inibidores de protease, utilizado no tratamento de infecções por HIV. 

Tem sido amplamente utilizado associado a outros anti-retrovirais inibidores de tanscriptase 

reversa ou outros inibidores de protease. Devido à sua importância no atual programa público de 

atendimento a pacientes infectados pelo HIV e aqueles com AIDS, há a necessidade do 

desenvolvimento de formas farmacêuticas mais seguras e eficazes, assim como de métodos 

destinados ao controle de qualidade desta série de medicamentos. Deste modo, o objetivo deste 

trabalho foi aplicar as técnicas termoanalíticas (calorimetria exploratória diferencial, 

termogravimetria e termogravimetria derivada), complementadas por técnicas de difração de 

raios X (DRX), análise elementar e espectrometria de absorção na região do infravermelho (IV), 

visando à caracterização térmica das matérias-primas de sulfato de indinavir; a avaliação 

termoanalítica da compatibilidade entre o sulfato de indinavir e excipientes utilizados em 

formulações farmacêuticas; a avaliação dos produtos intermediários sólidos provenientes da 

decomposição térmica deste fármaco; a determinação de parâmetros cinéticos de algumas 

cápsulas de sulfato de indinavir e o estudo térmico comparativo entre produtos comercializados 

por diferentes laboratórios.         
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ABSTRACT   

The human immunodeficiency virus (HIV) and the acquired immunodeficiency syndrome 

(AIDS) are one of the more complex problems of health of century 21, being responsible for 

approximately 11,3 million deaths since the beginning of this pandemic. They esteem that 600 

thousand individuals between 15-49 years are living with HIV/AIDS in Brazil. From 1996, it 

was guaranteed the gratuitous distribution of medicines to the carriers of the HIV and people 

with AIDS, through the Sistema Único de Saúde - SUS. The SUS antiretroviral medicine list 

includes 16 medicines. Indinavir sulfate is antiretroviral to the classroom of protease inhibitors, 

used in the treatment of infections for HIV. He has been widely used associated retroviral to 

other reverse transcriptase or other inhibitors of protease. Due to its importance in the current 

public program of attendance to patients with HIV and those with AIDS, there is necessity safer 

and efficient pharmaceutical forms development, as well as of methods destined to the quality 

control of this medicine series. In this way, the objective of this work was to apply the 

termoanalytical techniques (differential scanning calorimetry, termogravimetry and derivative 

termogravimetry), complemented for X-rays diffraction, elementary analysis and the infra-red 

rays spectrometry (IR), aiming at the thermal characterization of  indinavir sulfate raw materials; 

the compatibility termoanalytical evaluation among indinavir sulfate and excipients used in 

pharmaceutical formulations; the solid intermediate products evaluation from  drug thermal 

decomposition; the determination of kinetic parameters of some indinavir sulfate capsules and 

the comparative thermal study between different laboratories products.               
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1 INTRODUÇÃO   

1.1 AIDS  Etiologia e transmissão  

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) foi reconhecida em meados de 

1981, nos EUA, a partir da identificação de um número elevado de pacientes adultos do sexo 

masculino, homossexuais e moradores de São Francisco e Nova York, que apresentavam 

sarcoma de Kaposi, pneumonia por Pneumocystis carinii e comprometimento do sistema imune, 

o que levou à conclusão de que se tratava de uma nova doença, ainda não classificada, de 

etiologia provavelmente infecciosa e transmissível (AMATO NETO, 1996; SPRINZ et al, 1999; 

BALINT, 2001; BRASIL, 2005). 

O HIV é um retrovírus com genoma RNA, da Família Retroviridae (retrovírus) e 

subfamília Lentiviridae. Pertence ao grupo dos retrovírus citopáticos e não-oncogênicos que 

necessitam, para multiplicar-se, de uma enzima denominada transcriptase reversa, responsável 

pela transcrição do RNA viral para uma cópia DNA, que pode, então, integrar-se ao genoma do 

hospedeiro (VACCA & CONDRA, 1997; BRASIL, 2005; DAS et al, 2005). Este vírus possui 

alta afinidade pelos receptores CD4 dos linfócitos T e seus principais efeitos sobre o sistema 

imune é uma depleção progressiva destas células (MARTINDALE, 2002). 

Em 1983, o HIV-1 foi isolado de pacientes com AIDS pelos pesquisadores Luc 

Montaigner, na França, e Robert Gallo, nos EUA, recebendo os nomes de LAV (vírus associado 

à linfadenopatia) e HTLV-III (vírus T-linfotrópico humano tipo III), respectivamente nos dois 

países. Em 1986, foi identificado um segundo agente etiológico, também retrovírus, com 

características semelhantes ao HIV-1, denominado HIV-2. Nesse mesmo ano, um comitê 

internacional recomendou o termo HIV (vírus da imunodeficiência humana) para denominá-lo, 

reconhecendo-o como capaz de infectar seres humanos (SPRINZ et al, 1999; BRASIL, 2005). 

Embora não se saiba ao certo qual a origem do HIV-1 e 2, sabe-se que uma grande 

família de retrovírus relacionados a eles está presente em primatas, na África sub-Sahariana. 

Todos os membros desta família de retrovírus possuem estrutura genômica semelhante. Além 

disso, todos têm a capacidade de infectar linfócitos através do receptor CD4 (BALINT, 2001; 

BRASIL, 2005).  

Aparentemente, o HIV-1 passou a infectar o homem há poucas décadas; alguns 

trabalhos científicos sugerem que isso tenha ocorrido entre os anos 40 e 50. Numerosos 

retrovírus de primatas encontrados na África têm apresentado grande similaridade com o HIV. O 
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vírus da imunodeficiência símia (SIV), que infecta uma subespécie de chimpanzés africanos, é 

98% similar ao HIV-1, sugerindo que ambos evoluíram de uma origem comum. Por esses fatos, 

supõe-se que o HIV tenha origem africana. Ademais, diversos estudos sorológicos realizados na 

África, utilizando amostras de soro armazenadas desde as décadas de 50 e 60, reforçam essa 

hipótese (BRASIL, 2005). 

Recentemente, têm sido descritas, ainda, variantes genômicas (subtipos), tanto de HIV-

1 quanto de HIV-2, em pacientes infectados procedentes de diferentes regiões geográficas. 

Classificam-se, assim, os isolados de HIV-1 em dois grupos, M (major) e O (outlier), com 

variabilidade genética de até 30%. No grupo M, identificam-se nove subtipos (A, B, C, D, E, F, 

G, H e I), e no grupo O apenas um. Em relação ao HIV-2 descrevem-se cinco subtipos: A, B, C, 

D, e E. Embora ainda não conhecida, especula-se a possibilidade de variantes virais possuírem 

diferentes índices de transmissibilidade e/ou patogenicidade (BRASIL, 2005).   

O Ciclo vital do HIV na célula humana é descrito pelas seguintes etapas (SPRINZ et al, 

1999; TUNER, 1999; BRASIL, 2005).   

1. Ligação de glicoproteínas virais (gp120) ao receptor específico da superfície celular 

(principalmente linfócitos T-CD4); 

2. Fusão do envelope do vírus com a membrana da célula hospedeira; 

3. Liberação do "core" do vírus para o citoplasma da célula hospedeira; 

4. Transcrição do RNA viral em DNA complementar, dependente da enzima transcriptase 

reversa; 

5. Transporte do DNA complementar para o núcleo da célula, onde pode haver integração 

no genoma celular (provírus), dependente da enzima integrase, ou a permanência em 

forma circular, isoladamente; 

6. O provírus é reativado, e produz RNA mensageiro viral, indo para o citoplasma da célula; 

7. Proteínas virais são produzidas e quebradas em subunidades, por intermédio da enzima 

protease; 

8. As proteínas virais produzidas regulam a síntese de novos genomas virais, e formam a 

estrutura externa de outros vírus que serão liberados pela célula hospedeira;  

9. O vírion recém-formado é liberado para o meio circundante da célula hospedeira, 

podendo permanecer no fluido extracelular, ou infectar novas células.  
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A interferência em qualquer um destes passos do ciclo vital do vírus impediria a 

multiplicação e/ou a liberação de novos vírus. Atualmente estão disponíveis comercialmente 

drogas que interferem em duas fases deste ciclo: a fase 4 (inibidores da transcriptase reversa) e a 

fase 7 (inibidores da protease) (BRASIL, 2005). 

As principais formas de transmissão do HIV são a sexual, sangüínea (receptores de 

sangue /hemoderivados e usuários de drogas injetáveis); e vertical (da mãe para o filho, durante a 

gestação, parto ou por aleitamento). Além dessas formas, mais freqüentes, também pode ocorrer 

a transmissão ocupacional, ocasionada por acidente de trabalho, em profissionais da área da 

saúde que sofrem ferimentos com instrumentos pérfuro-cortantes contaminados com sangue de 

pacientes infectados pelo HIV (MARTINDALE, 2002, BRASIL, 2005a) 

O princípio básico para a transmissão é que quanto maior a exposição, maior a chance 

de contaminação. Entretanto, a transmissão depende do tipo de exposição ao HIV; existem 

fatores do hospedeiro, do vírus e da quantidade do inóculo que prejudicam ou favorecem a sua 

transmissão.  A susceptibilidade do hospedeiro depende da entrada do HIV nas células através 

dos receptores de superfície CD4 (linfócitos T auxiliares) e das quimiocinas (SPRINZ et al, 

1999).  

1.2 ANTI-RETROVIRAIS (ARV s)  

Atualmente, dezenove compostos compõem o arsenal de fármacos para o tratamento do 

HIV/AIDS, como: 1) os inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa (NRTIs), zidovudina, 

didanosina, zalcitabina, estavudina, lamivudina, abacavir e entricitabina; 2) os inibidores 

nucleotídicos da transcriptase reversa (NtRTI), tenofovir disoproxil; 3) os inibidores não 

nucleosídicos da transcriptase reversa (NNRTIs), nevirapina, delavirdina e efavirenz; 4) os 

inibidores de protease (PIs), saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, amprenavir, lopinavir 

(com ritonavir 4:1) e atazanavir e o inibidor viral enfuvirtide (DE CLERQ, 2004). 

Os fármacos inibidores da transcriptase reversa inibem a replicação do HIV bloqueando 

a ação da enzima transcriptase reversa que age convertendo o RNA viral em DNA, são 

classificados como análogos de nucleosídicos, não-nucleosídicos e nucleotídicos. Os fármacos 

inibidores da protease agem no último estágio da formação do HIV, impedindo a ação da enzima 

protease que é fundamental para a clivagem das cadeias protéicas produzidas pela célula 

infectada em proteínas virais estruturais e enzimas que formão cada partícula do HIV 

(HARDMAN, 1996; SPRINZ et al, 1999 ). 
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Os regimes terapêuticos necessitam da combinação destes anti-retrovirais. O crescente 

número de fármacos disponíveis aumentou significativamente o número de diferentes 

combinações possíveis (AYMARD et al, 2000). 

O uso de inibidores de protease tem sido associado ao progresso significativo no 

tratamento da infecção por HIV. Os primeiros inibidores de protease foram indinavir, saquinavir 

e ritonavir, seguidos por nelfinavir e amprenavir (YAMADA et al, 2001).   

A utilização da terapia combinada com anti-retrovirais tem o objetivo de aumentar a 

eficácia do tratamento, minimizar a toxicidade e adiar a resistência do vírus (MARTINDALE, 

2002). O emprego da terapia combinada com muitos ARV s tem sido essencial para obter-se 

remissões significativas na replicação do HIV-1. A introdução, no final de 1996, da terapia 

antiretroviral altamente ativa (HAART), geralmente a combinação de três anti-retrovirais, sendo 

dois inibidores da transcriptase reversa e um inibidor de protease, ocasionou um impacto na 

história da infecção, reduzindo a mortalidade dos pacientes (SIMON et al, 2001; MELE et al, 

2003; RAFFI, 2003; BOUZA et al, 2004).   

1.3 SULFATO DE INDINAVIR (IDV)   

O sulfato de indinavir foi aprovado pela agência norte-americana Food and Drug 

Administation (FDA) para comercialização nos Estados Unidos em março de 1996 (LIN, 1999). 

Atualmente existem 21 registros na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a 

produção do sulfato de indinavir cápsulas, entretanto apenas alguns laboratórios desenvolveram 

suas formulações e as fornecem para o programa de Coordenação Nacional de DST/AIDS 

(BRASIL, 2005).  

O indinavir pertence à categoria dos inibidores de protease. A protease HIV é uma 

enzima necessária para a clivagem de precursores de proteínas virais em proteínas funcionais, 

encontradas em partículas virulentas de HIV. O indinavir liga-se, reversivelmente, ao sítio ativo 

da enzima inibindo sua atividade. Esta inibição evita a clivagem das proteínas virais resultando 

na formação de partículas virais não infecciosas. O indinavir é 10 vezes mais eficaz na 

inativação de protease HIV-1 em relação à inativação da protease HIV-2 (GANGL, 2002). A 

resistência viral ao fármaco é atingida mais rapidamente se o indinavir for administrado 

individualmente quando comparada com a administração associada com outros anti-retrovirais. 

A inibição proporcionada pelo indinavir é seletiva, não sendo observado efeito significativo 
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sobre outras proteases como a renina humana, a elastase ou o fator Xa da coagulação humana 

(HARDMAN & LIMBIRD, 1996; KATZUNG, 2003).  

O indinavir é administrado na dose de 800 mg, a cada 8 horas em associação com 

outros agentes anti-retrovirais, principalmente inibidores da transcriptase reversa, análogos e 

não-análogos nucleosídicos. O IDV é bem absorvido após administração oral, mas sua absorção 

é significativamente diminuída quando administrada com grandes quantidades de proteínas ou 

gordura. Portanto, deve ser administrado em jejum (VACCA & CONDRA, 1997; BALINT, 

2001).  

O indinavir sofre extenso metabolismo hepático pelo citocromo P450, a taxa de ligação 

às proteínas plasmáticas é de aproximadamente 60%, exibe a maior penetração no líquido 

cefalorraquidiano comparada com outros inibidores da protease, atingindo até 76% dos níveis 

séricos. O indinavir e seus metabólitos são eliminados principalmente nas fezes (81% do 

fármaco inalterado e metabólitos) e urina (19% do fármaco inalterado e metabólitos). Os efeitos 

adversos mais comuns são náuseas, vômitos, diarréia, fadiga, cefaléia, tontura, mialgia e reações 

alérgicas. Também são evidenciadas anormalidades hepáticas e nefrolitíase, devido à 

cristalização do fármaco na urina. Os pacientes em tratamento com este fármaco devem ingerir, 

no mínimo, 1,5 litros de água diariamente para manter a hidratação adequada e evitar o 

desenvolvimento de nefrolitíase (HARDMAN & LIMBIRD, 1996; BALINT, 2001; KATZUNG, 

2003).  

1.4 AIDS NO BRASIL   

Os primeiros casos de AIDS no país foram notificados no início da década de 80 e 

diziam respeito à categoria de transmissão homo/bissexual. Até junho de 2004, foram registrados 

362.364 mil casos de AIDS, apresentando como características principais de transmissão a 

heterossexualização, feminilização, a interiorização e a pauperização. Estima-se que 600 mil 

indivíduos de 15 a 49 anos estejam vivendo com HIV/AIDS (BRASIL, 2005) 

A política de assistência aos portadores do HIV/AIDS no Brasil, estruturada a partir da 

década de 90, fundamentou-se na Constituição Federal, no paradigma da saúde como direito de 

todos e dever do Estado. Este direito constitucional (Lei nº9.313/96) orientou a política de acesso 

universal à terapia anti-retroviral, que trouxe como resultados a melhora na qualidade e aumento 

na expectativa de vida das pessoas vivendo com HIV e AIDS, bem como redução dos custos 

5 



  
econômicos advindos do tratamento das manifestações oportunistas e suas seqüelas (BRASIL, 

2005a). 

O acesso universal ao tratamento anti-retroviral, permitiu a definição da política de 

medicamentos anti-retrovirais, orientada pela normatização das recomendações terapêuticas por 

meio da criação do comitê assessor em terapia anti-retroviral que propõe as recomendações para 

terapia anti-retroviral em adultos e adolescentes, gestantes e crianças infectados pelo HIV 

(consenso terapêutico nacional), representando um marco no contexto assistencial. A relação de 

medicamentos inclui 16 medicamentos anti-retrovirais, sendo cinco inibidores da transcriptase 

reversa análogos de nucleosídicos e uma associação 3TC + AZT, um inibidor da transcriptase 

reversa análogo nucleotídico, dois inibidores da transcriptase reversa não análogos 

nucleosídicos, sete inibidores da protease e em um inibidor de fusão, perfazendo 35 

apresentações farmacêuticas dispensados aos pacientes em combinações terapêuticas de 

medicamentos (BRASIL, 2005a). 

A sobrevida dos pacientes com AIDS que, em 1995, era de 18 meses após o 

diagnóstico, aumentou para 56 meses, em adulto, e para 67 meses em menores de 13 anos, com a 

introdução da terapia anti-retroviral (SPRINZ et al, 1999; BRASIL, 2005a). No mundo 

contemporâneo, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico são cruciais para o 

desenvolvimento econômico e social, gerando novos conhecimentos e possibilitando novas 

tecnologias para o enfrentamento das desigualdades sociais e das epidemias e pandemias globais 

a elas relacionadas, como HIV/AIDS e outras DST (BRASIL, 2005a). A opção por uma 

estratégia que confira prioridade à pesquisa e desenvolvimento tecnológico neste campo 

possibilitará ao Brasil reduzir sua dependência na pesquisa e desenvolvimento de insumos 

estratégicos para o enfrentamento da epidemia com a descoberta de fármacos e novos 

medicamentos, vacinas, kits para diagnóstico, monitoramento e preservativos (BRASIL, 2005a).  

Neste sentido, a produção científica e tecnológica deve ser entendida como um bem 

acessível, e não restrito às universidades e institutos de pesquisa. Um dos desafios é transformá-

la em um bem social, em curto prazo, estimular a incorporação dos seus resultados e a 

transferência de tecnologia, estabelecendo ligações entre pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, produção e incorporação à sociedade.  

Sabe-se que a confiabilidade dos medicamentos é assegurada através da definição de 

rígidos critérios de qualidade adotados para análise e concessão de registros desses, alguns 

previstos na legislação vigente. A comprovação da eficácia terapêutica e segurança de produtos 

medicamentosos tornam-se fundamentais para o deferimento do seu registro, bem como para 
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manutenção da sua comercialização. Os testes de análise farmacêutica comprovam que o 

medicamento além de cumprir com as especificações físicas e físico-químicas relativas ao 

controle de qualidade, atende as normas de segurança e eficácia.    

1.5 OBJETIVOS   

Este trabalho tem por objetivo principal a utilização das técnicas termoanalíticas na 

produção e controle de qualidade de fármacos e medicamentos, ressaltando a importância da 

análise térmica como ferramenta analítica. O trabalho tem caráter multidisciplinar, envolvendo 

áreas de Farmácia, Química e Física visando aos avanços das pesquisas em torno dos 

medicamentos para HIV/AIDS no país. Deste modo, são apresentados os seguintes objetivos 

específicos:  

1) Sulfato de Indinavir matéria-prima

  

- Estudo do comportamento térmico do sulfato de indinavir através da calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada (DTG); 

- Estudo de compatibilidade entre sulfato de indinavir e excipientes; 

- Comparação entre matérias-primas utilizadas por diferentes laboratórios; 

- Avaliação dos intermediários sólidos provenientes da decomposição térmica do sulfato de 

indinavir.  

2) Sulfato de Indinavir cápsulas

  

- Avaliação da cinética de degradação térmica do sulfato de indinavir utilizando 

termogravimetria (TG).        
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CAPÍTULO II   

Caracterização térmica das matérias-primas de  

sulfato de indinavir                  



  
CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DAS MATÉRIAS-PRIMAS DE 

SULFATO DE INDINAVIR  

2.1 INTRODUÇÃO   

O sulfato de indinavir (Figura 1) é o sal sulfato de [1(1S,2R),5(S)]-2,3,5,-trideoxi-N-

(2,3-diidro-2-hidroxi-1H-inden-1-il)-5-[2-[[(1,1-dimetiletil)-amino]carbonil]-4-(3-piridinilmetil)-

1-piperazinil] -2-(fenilmetil)-D-eritro-pentonamida. Possui fórmula molecular 

C36H47N5O4.H2SO4 (MERCK, 1996; BUCKLAND et al,1999; DE CLERQ, 2004;  KAUL et al, 

2004).  

N

N

N

N
H

C(CH3)3

O

HN

O

OH
OH

. H2SO4 

Figura 1. Estrutura molecular plana do sulfato de indinavir  

O sulfato de indinavir possui cinco centros quirais, possibilitando a ocorrência de 32 

estereoisômeros, sendo um apenas, em pureza enantiomérica, o responsável pela atividade 

biológica (BUCKLAND et al,1999). Um enantiômero específico de um fármaco racêmico é 

geralmente responsável pela atividade farmacológica. Enquanto que outros enantiômeros podem 

ser inativos ou ocasionalmente apresentar efeito tóxico. Por estas razões a síntese com 

estereoquímica direcionada esta se tornando ferramenta fundamental na obtenção de novos 

fármacos. Uma das áreas de maior desenvolvimento na química quiral e a de desenho e produção 

de agentes antivirais, particularmente aqueles que demonstram capacidade de interromper a 

replicação do HIV. Os inibidores de protease representam esta classe de fármacos quirais 

(BUCKLAND et al, 1999).  

A síntese comercial deste fármaco utiliza dois intermediários enantiomericamente 

puros, (S)-piperazina-1-carboxamida e cis-1-amino-2-indanol, que são convertidos em indinavir. 
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Este é tratado então com etanol e ácido sulfúrico para a obtenção do sulfato de indinavir 

(ROSSEN et al, 1995; BUCKLAND et al,1999; JOHNSON et al, 1999).   

O sulfato de indinavir apresenta-se como pó branco ou quase branco, higroscópico, 

solúvel em água e metanol (MERCK, 1996; OHTA & SHINKAI, 1997).  

Há poucos anos, a qualidade de substâncias farmacêuticas sólidas é rigorosamente 

controlada através de procedimentos analíticos adequados. As formas polimórficas e a 

cristalinidade do fármaco são as principais propriedades físico-químicas que afetam a dissolução 

da substância, a estabilidade química, bem como a biodisponibilidade. Mesmo uma pequena 

quantidade de contaminação por polimorfos e forma amorfa pode alterar as propriedades físico-

químicas do fármaco (HENDRIKSEN, 1990; YOSHIHASHI et al, 2000).  

Polimorfismo pode ser definido como a capacidade de uma substância existir em 

diferentes formas cristalinas, na qual as moléculas possuem diferentes arranjos e/ou 

conformações na formação do cristal. Os polimorfos exibem diferença significativa em 

propriedades farmacêuticas, tornando-se necessária a descoberta e caracterização de polimorfos 

na etapa de pré-formulação no desenvolvimento de produtos farmacêuticos (GU, 2001). No 

aspecto do controle de qualidade de fármacos, as propriedades físico-químicas devem ser 

controladas, como também as especificações do estado sólido, pois as formas metastável e/ou 

amorfa são, geralmente, termodinamicamente instáveis. Estas formas, metastável e amorfa, são 

muito mais solúveis e quase sempre muito mais instáveis do que a forma cristalina 

(YOSHIHASHI et al, 2000). Hidratos, solvatos e dessolvatos são frequentemente denominados 

de pseudo-polimorfos (CLAS et al, 1999).    

Os métodos termoanalíticos tornaram-se ferramentas importantes para o 

desenvolvimento e controle de qualidade de produtos farmacêuticos. Estas técnicas são precisas 

e a necessitam de pouca quantidade de amostra. São métodos de escolha para o estudo das 

propriedades de fármacos e medicamentos (GIRON, 1998; CLAS et al, 1999). A análise térmica 

abrange um grupo de técnicas a partir das quais uma propriedade física de uma substância e/ou 

de seus produtos de reação é medida em função da temperatura, enquanto a substância é 

submetida a uma programação controlada de temperatura. As técnicas mais frequentemente 

utilizadas são a calorimetria exploratória diferencial (DSC), a análise térmica diferencial (DTA) 

e a termogravimetria (TG)/termogravimetria derivada (DTG) (WENDLANT, 1986; GIOLITO, 

1988; GIOLITO & IONASHIRO, 1988; GIRON, 1998; MATOS E MACHADO, 2004).  

A análise térmica é aplicada a uma grande variedade de materiais para o 

desenvolvimento de uma enorme variabilidade de estudos. É difícil encontrar uma área da 
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ciência e tecnologia em que as técnicas termoanalíticas não foram ou não podem ser aplicadas. 

Na maior parte dos casos, o uso de uma única técnica de análise térmica pode não fornecer 

informações suficientes sobre um dado sistema. Informações adicionais são exigidas e podem ser 

conseguidas, associando os resultados obtidos entre duas ou mais técnicas termoanalíticas 

(WENDLANT, 1986; MATOS E MACHADO, 2004).        

A termogravimetria (TG) é uma técnica da análise térmica na qual a variação da massa 

da amostra (perda ou ganho) é determinada em função da temperatura e/ou tempo, enquanto a 

amostra é submetida a uma programação controlada de temperatura. Esta técnica é executada 

através de uma termobalança e possibilita conhecer as alterações que o aquecimento pode 

provocar na massa das substâncias, permitindo estabelecer a faixa de temperatura em que elas 

adquirem composição química, fixa, definida e constante, a temperatura em que começam a se 

decompor, acompanhar o andamento de reações de desidratação, oxidação, combustão, 

decomposição (WENDLANT, 1986; GIRON, 1998; MATOS E MACHADO, 2004). É um 

método analítico e comparativo que possui a capacidade de produzir resultados rápidos e 

reprodutíveis. (MACÊDO et al, 2000) 

A termogravimetria derivada (DTG) é a curva resultante da derivada primeira da curva 

TG. A curva DTG não contém mais informações do que uma curva TG integral, obtida sob as 

mesmas condições experimentais. Ela, simplesmente, apresenta os dados de forma diferente, ou 

seja, apresenta as informações de uma forma mais facilmente visualizáveis (MATOS E 

MACHADO, 2004). Durante os processos térmicos, a amostra deve liberar um produto volátil 

devido a processos físicos ou químicos, tais como desidratação, vaporização, dessorção, 

oxidação, redução; ou deve interagir com o gás da atmosfera atuante no interior do forno 

resultando em processos que envolvem ganho de massa. As variações de massa podem ser 

determinadas quantitativamente. No método termogravimétrico convencional ou dinâmico, são 

registradas curvas de massa da amostra em função da temperatura ou do tempo (MATOS E 

MACHADO, 2004).  

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) é uma técnica da análise térmica derivada 

da análise diferencial (DTA). A DTA é a técnica na qual a diferença de temperatura entre a 

substância e o material de referência (termicamente inerte) é medida em função da temperatura, 

enquanto ambos são submetidos a uma programação controlada de temperatura (GIOLITO, 

1988; GIRON, 1998; MATOS E MACHADO, 2004). Por outro lado, na DSC os instrumentos  

informam quantitativamente sobre as variações entálpicas, devido a ocorrência de reações 

endotérmicas, exotérmicas e as modificações da capacidade calorífica da amostra como função 
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da temperatura/tempo (CLAS et al, 1999). Segundo WENDLANT em 1986, a partir dos ensaios 

de DSC é possível detectar fenômenos físicos e químicos através da obtenção das curvas 

termoanalíticas.  

Os eventos térmicos que geram modificações em curvas DSC podem ser basicamente, 

transições de primeira e segunda ordem. As transições de primeira ordem apresentam variações 

de entalpia 

 

endotérmica ou exotérmica 

 

e dão origem à formação de picos. E, como exemplo 

de eventos endotérmicos tem-se a fusão, perda de massa da amostra (vaporização de água, 

aditivos ou produtos voláteis de reação ou decomposição), dessorção e reação de redução. 

Eventos exotérmicos observados podem ser: cristalização, oxidação, degradação oxidativa, 

adsorção, entre outros. As transições de segunda ordem caracterizam-se pela variação de 

capacidade calorífica, porém sem variação de entalpia (THOMPSON, 2000; MATOS E 

MACHADO, 2004). 

Os instrumentos de DSC podem ser de dois tipos: de fluxo de calor ou de compensação 

de potência. Em nosso trabalho foi utilizado o DSC de fluxo de calor, no qual CLAS et al em 

1999; MATOS e MACHADO em 2004, descrevem como sendo o tipo de aparelho em que 

amostra e referência são colocadas em cápsulas idênticas, posicionadas sobre um disco 

termoelétrico e aquecidas por uma única fonte de calor. 

Sabendo-se que o sulfato de indinavir é um dos agentes mais importantes para o arsenal 

de fármacos anti-retrovirais no combate ao HIV e, considerando a grande potencialidade das 

técnicas termoanalíticas aplicadas a fármacos e medicamentos, foi proposto um estudo com o 

objetivo de avaliar o comportamento térmico das amostras de sulfato de indinavir. Foram 

utilizadas as técnicas de TG/DTG e DSC, juntamente com a difração de raios X para permitir 

informações complementares e possibilitar uma melhor interpretação.   

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS  

2.2.1 Amostras  

As amostras de matéria-prima de sulfato de indinavir foram doadas por laboratórios 

farmacêuticos: Laboratório Farmacêutico do Estado de Alagoas-LIFAL, duas amostras (lotes: 

3486, 3485) e Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco-LAFEPE, duas amostras 

(lotes:1501, 1421). O padrão secundário de sulfato de indinavir foi doado pelo laboratório  
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Far-Manguinhos (lote 23416; teor: 100,1%) e sulfato de indinavir padrão de trabalho Heterolabs. 

Durante o estudo, as amostras foram denominadas aleatoriamente por matérias primas A, B, C, 

D e os padrões por P1 e P2.  

2.2.2 Estudo termoanalítico  

As curvas TG/DTG foram obtidas na faixa de temperatura entre 25 e 700oC, utilizando-se 

termobalança modelo TGA-50 da marca Shimadzu, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 

mL min-1), razão de aquecimento de 10oC min-1, utilizando cadinho de platina contendo massa 

de amostra em torno de 5 mg. Antes dos ensaios verificou-se a calibração do instrumento 

empregando-se uma amostra de oxalato de cálcio monoidratado conforme norma ASTM (1582-

93). 

As curvas de DSC foram obtidas na faixa de temperatura de 25 a 500oC, utilizando a 

célula calorimétrica DSC-50 da marca Shimadzu, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (100 mL 

min 1), razão de aquecimento de 10oC min-1, utilizando cápsula de alumínio parcialmente 

fechada contendo aproximadamente 2 mg de amostra. A célula DSC foi calibrada e/ou verificada 

antes dos ensaios no eixo de temperatura utilizando padrões de índio (Tfusão = 156,6oC) e zinco 

(Tfusão = 419,5oC) metálicos com pureza de 99,99%.  Para o fluxo de calor empregou-se o Hfusão 

do índio metálico (28,7 J.g-1). 

Os difratogramas de raios X das amostras foram obtidos em equipamento de difração de 

raios X da marca Siemens, modelo D5000, com tubo de CuK , em intervalo de 3 a 65º, com 

passo de 0,05 ( ) e tempo de passo de 1 segundo, utilizando o método do pó.  

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

2.3.1 Estudo das matérias-primas  

A Figura 2 ilustra a curva DSC da amostra A do sulfato de indinavir obtido na faixa de 

temperatura de 25 a 500°C. De acordo com essa figura pode-se observar um pico largo no 

sentido endotérmico na faixa de temperatura entre 25 e 110°C (Tpico = 56,6oC) atribuído a 

desidratação da espécie. Após esse evento pode-se observar um pico endotérmico em 143°C 

( H=38 J.g-1), característico do processo da fusão com decomposição do fármaco, visto que não 

há um completo retorno à linha de base. A partir desta temperatura inicia-se o processo de 
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decomposição térmica do sulfato de indinavir, sendo este dividido em duas etapas: a primeira 

endotérmica, onde são observados dois picos (Tpico = 215,8 e 259,7°C), na faixa de temperatura 

entre 159 e 347°C e a segunda exotérmica (Tpico = 408,6°C), na faixa de temperatura entre 347 e 

500°C.  

Analisando as curvas TG/DTG (Figura 2), observam-se quatro eventos envolvendo perda 

de massa. O primeiro evento na faixa de temperatura entre 30 e 120°C ( m = 2,6%) confirma a 

liberação de H2O da amostra, conforme observado na curva DSC. Esse percentual de variação de 

massa é compatível com a liberação de uma molécula de água por fórmula, se considerarmos o 

indinavir monoidratado. O segundo evento com perda de massa de ( m = 1,11%), na faixa de 

temperatura de 120 a 160°C, sugere volatilização parcial, ocorrendo simultaneamente com a 

fusão da espécie; o terceiro é devido à decomposição térmica, com perda de massa de 40% e 

ocorre na faixa de temperatura entre 160 e 305°C, gerando produtos de carbonização.  O último 

evento pode ser atribuído a eliminação do material carbonáceo, formado na etapa anterior, a 

perda de massa é cerca de 30%.                  

Figura 2. Curvas DSC, TG/DTG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento 

de 10°C/min da amostra A.  
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A Figura 3 ilustra a curva DSC da amostra B. De acordo com essa figura observou-se um pico 

largo no sentido endotérmico na faixa de temperatura entre 25 e 110°C, referente à desidratação 

da espécie. Pode-se observar um segundo evento endotérmico a 140°C ( H= 40 J.g-1), 

característico do processo da fusão com decomposição do fármaco. De acordo com a curva DSC 

existem três etapas de decomposição sendo duas etapas endotérmicas nas faixas de temperatura 

de 145 a 250°C e 250 a 300°C e uma exotérmica na faixa de temperatura de 300 a 500°C. 

A partir das curvas TG/DTG, na Figura 3, evidenciam-se os eventos observados na curva 

DSC onde podem ser distinguidas cinco perdas de massas. A primeira em torno de 2,4%, na 

faixa de temperatura entre 25 e 110°C, característica da desidratação da amostra. O segundo 

evento com perda de massa de 2,3% , na faixa de temperatura de 110 a 160°C; o terceiro sendo a 

decomposição, com perda de massa de 39,3% e faixa de temperatura entre 160 e 320°C; e o 

último evento a decomposição do material carbonáceo com perda de massa em torno de 31%.                

Figura 3. Curvas DSC, TG/DTG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento 

de 10°C/min da amostra B.   

A Figura 4 ilustra a curva DSC da amostra C. De acordo com essa figura observa-se na 

faixa de temperatura entre 30 e 100°C variação entálpica no sentido endotérmico devido à 
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liberação de água na substância. Pode-se observar o primeiro pico endotérmico, relativamente 

fino, a 147,3°C ( H=24 J.g-1), que pode ser associado a  fusão com decomposição do fármaco. 

Acima de 160°C, três etapas, característica da decomposição térmica, duas endotérmicas na faixa 

entre 160 e 300°C e uma exotérmica.  

A partir das curvas TG/DTG (Figura 4), evidenciam-se os eventos referidos pelo DSC 

onde foi observou quatro perdas de massas até 500°C. A primeira em torno de 2%, na faixa de 

temperatura entre 25 e 110°C, devido à perda de água. O segundo evento com perda de massa de 

1,7% , na faixa de temperatura de 110 a 165°C, essa pequena perda de massa pode ser devido à 

volatilização parcial da espécie; o terceiro sendo decomposição, com perda de massa de 39,3%; e 

o último evento com formação do material carbonáceo 30,6%.              

Figura 4. Curvas DSC, TG/DTG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento 

de 10°C/min da amostra C.  

A Figura 5 ilustra a curva DSC da amostra D. De acordo com essa figura entre 115 e 160 

observa-se um pico endotérmico, relativamente fino, (Tpico = 146,9°C e H=63 J.g-1) associado à  

fusão com decomposição do fármaco. A partir da temperatura de 160°C, observou-se um pico 

endotérmico (Tpico = 252°C) e um exotérmico (Tpico = 404°C) que são característicos da 

decomposição do produto. 

A partir das curvas TG/DTG, na Figura 5, evidenciam-se os eventos referidos pelo DSC 

onde se observou quatro etapas principais de perda de massas até 500°C.  
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A primeira em torno de 1,7%, na faixa de temperatura entre 30 e 110°C. O segundo 

evento com perda de massa de 3,0% , na faixa de temperatura de 110 a 160°C, essa pequena 

perda de massa pode ser devido à volatilização parcial da espécie; o terceiro sendo 

decomposição, com perda de massa de 39% e faixa de temperatura entre 160 e 311°C; e o último 

evento com formação do material carbonáceo de 27%.                  

Figura 5. Curvas DSC, TG/DTG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento 

de 10°C/min da amostra D.  

A Figura 6 ilustra a curva DSC do padrão 1. De acordo com essa figura observou-se um 

evento endotérmico, entre 25 e 110°C, característico da desidratação da substância (Tpico = 

43,70°C). Entre 115 e 160°C observa-se um pico endotérmico, relativamente fino, (Tpico = 147°C 

e H=50 J.g-1) que pode ser associado a  fusão com decomposição do fármaco. A partir da 

temperatura de 160°C, observam-se dois pico endotérmico (Tpico = 238°C e 260°C) e um 

exotérmico (Tpico = 426°C) que são característicos da decomposição do produto. 

A partir das curvas TG/DTG, na Figura 6, evidenciam-se os eventos referidos pelo DSC 

onde se observa quatro etapas principais de perda de massas até 500°C. A primeira em torno de 
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1,8%, na faixa de temperatura entre 25 e 110°C. O segundo evento com perda de massa de 3,1%, 

na faixa de temperatura de 110 a 165°C, essa pequena perda de massa pode ser devido à 

volatilização parcial da espécie; o terceiro sendo decomposição, com perda de massa de 36% e 

faixa de temperatura entre 165 e 305°C; e o último evento com formação do material carbonáceo 

de 27%.                   

Figura 6. Curvas DSC, TG/DTG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento 

de 10°C/min da amostra padrão 1.   

A Figura 7 mostra a curva DSC do padrão 2. De acordo com essa figura observou-se um 

evento endotérmico, entre 25 e 110°C, característico da desidratação da substância (Tpico = 

54°C). Diferente das demais amostras, o sulfato de indinavir P2 evidenciou apenas um pequeno 

pico na temperatura de 143°C. A partir da temperatura de 160°C, observa-se um pico 

endotérmico (Tpico = 259°C) e um exotérmico (Tpico = 425°C) que são característicos da 

decomposição do produto. 
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A partir das curvas TG/DTG, na Figura 7, evidenciam-se os eventos referidos pelo DSC 

onde se observa três etapas principais de perda de massas até 500°C. A primeira em torno de 

6,4%, na faixa de temperatura entre 25 e 110°C. O segundo evento com perda de massa de 37%, 

na faixa de temperatura entre 165 e 310°C; e o último evento com formação do material 

carbonáceo de 27%. Essa amostra e estável termicamente na faixa de temperatura entre 100 e 

165°C.                    

Figura 7. Curvas DSC, TG/DTG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento 

de 10°C/min da amostra padrão 2.       
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Tabela 1. Temperatura onset, temperatura de fusão, calor de fusão, calor de desidratação, Tpico 

DTG, % de perda das amostras de sulfato de indinavir. 

Amostra Tonset 

(oC) 

Temp. 

Pico DSC 

(oC) 

Calor de 

fusão Jg-1 

Calor de 

desidratação Jg-1 

Temp. 

Pico DTG 

% perda 

A 135 143 38 41 263 2,6/1,1/40,0/29,8 

B 130 140 40 33 259 2,4/2,3/39,3/30,6 

C 135 147 24 - 259 2,0/1,7/32,0/30,0 

D 138 146 63 - 262 1,7/3,0/39,0/27,0 

Padrão 1 136 147 50 22 266 1,8/3,0/36,0/27,0 

Padrão 2 124 143 - 154 260 ~7/37,0/27,0 

  

2.4 CONCLUSÃO    

Os resultados obtidos mostram algumas diferenças significativas quando se compara as 

amostras das matérias-primas entre os laboratórios e entre diferentes lotes. Todas as amostras são 

cristalinas, como observadas no anexo Figura 28 (pág. 65) Por se tratar de uma estrutura 

quimicamente complexa e apresentar-se na forma solvatada o sulfato de indinavir evidencia 

diferenças quanto ao seu perfil termoanalítico. Diferenças podem ser observadas quanto ao 

estado cristalino e amorfo de algumas matérias-primas. A larga faixa de fusão e a variação de 

massa observada nas curvas TG/DTG na mesma faixa de temperatura indica que a fusão ocorre 

com decomposição. Essa fusão acompanhada de decomposição com formação de produtos 

voláteis dificulta a caracterização da formação dos intermediários. Diferenças quanto às 

temperaturas de fusão do fármaco também podem ser observadas a partir da variação de 

temperatura entre 140 e 147°C observada entre as amostras. Essa variação na faixa de fusão pode 

ser decorrente de diversos fatores já que se trata de um solvato, ou seja, presença de impurezas, 

cristalinidade, influência do solvente, entre outras. Essa diferença de cristalinidade pode ser 

observada também a partir da difração de raios X realizada com algumas amostras. De maneira 

geral o processo de decomposição das amostras é constituído de cinco etapas características para 

as amostras analisadas.    

22 



  
2.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

AMERICAM SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. Standard practice for 

calibration of temperature scale for thermogravimetry, E, 1582-93, 1993.  

ARAÚJO, A.A.S., STORPIRTIS, S., MERCURI, L.P., CARVALHO, F.M.S., SANTOS-

FILHO, M., MATOS, J.R. Thermal Analysis of the antiretroviral zidovudine (AZT) and 

evaluation of the compatibility with excipients used in solid dosage forms. International 

Journal of Pharmaceutics, 260, 303-314, 2003.  

BUCKLAND, B.C.; DREW, S.W.; CONNORS, N.C.; CHARTRAIN, M.M.; LEE, C.; 

SALMON, P.M.; GBEWONYO, K.; ZHOU, E.; GAILLOT, P.; SINGHVI, R.; OLEWINSKI, 

R.C.; SUN, W.J.; REDDY, J.; ZHANG, J.; JAKEY, B.A.; TAYLOR, C.; GOKLEN, K.E.; 

JUNKER, B.; GREASHAM, R.L. Microbial conversion of indene to indandiol: a key 

intermediate in the synthesis of CRIXIVAN. Metabolic Engineering 1, 63-74, 1999.  

CLAS, S.D.; DALTON, C.R.; HANCOCK, B.C. Differential scanning calorimetry: applications 

in drug development. PSTT, v.2, nº 8, p. 311-320, 1999.  

DE CLERQ, E. New developments in anti-HIV chemotherapy. IL Farmaco, v.56, p. 3-12, 2001.  

GIOLITO, I. & IONASHIRO, M. A Nomenclatura em Análise Térmica. Cerâmica, v.34, p. 

163-164, 1988.  

GIOLITO, I. Revista de Química Industrial, v.12, p. 663, 1988.  

GIRON, D. Contribution of thermal methods and related techniques to the rational development 

of pharmaceuticals. Part 1. Pharmaceutical Science Thecnology Today, v.6, p.191-199, 1998.  

GIRON, D. Contribution of thermal methods and related techniques to the rational development 

of pharmaceuticals. Part 2. Pharmaceutical Science Thecnology Today, v.6, p.262-268, 1998.  

23 



  
GU, C.H.; JR, V.Y.; GRANT, D.J.W. Polymorph screening:  influence of solvents on the rate of 

solvent-mediate polymorphic transformation. Journal of Pharmaceutical Sciences, v.90, 2001, 

p.1878-1890.  

JOHNSON, B.D.; HOWARD, A.; VARSOLONA, R.; McCAULEY, J.; ELLINSON, D.K. 

Analytical profiles of drugs substances and excipients, indinavir sulfate. Academic Press, v.26, 

p.319-357, 1999.  

HENDRIKSEN, B.A. Characterization of calcium fenoprofen 1: powder dissolution rate and 

degree of crystallinity. International Journal of  Pharmaceutics, v.60, p. 243-252, 1990.   

KAUL, N.; AGRAWAL, H.; PARADKAR, A.R.; MAHADIK, K.R. The ICH guidance im 

pratice: stress degradation studies on indinavir sulphate and development of a validated specific 

stability-indicating HPLTC assay method. Il Farmaco, v.59, p. 729-738, 2004.  

MACÊDO, R.O.; NASCIMENTO, T.G.; ARAGÃO, C.F.S.; GOMES, A.P.B. Application of 

thermal analysisin the characterization of anti-hypertensive drugs. Journal of Thermal Analysis 

and Calorimetry, v.59, p. 657-661, 2000.  

MATOS, J.R.; MACHADO, L.D.B. Técnicas de Caracterização de Polímeros, Editora 

Artliber, São Paulo, p.231-261, 2004.  

OHTA, Y.; SHINKAI, I. New Drugs- reports of new drugs recently approved by the FDA. 

Bioorganic & Medicinal, v.5, p. 463-464, 1997.   

MERCK INDEX, THE. An encyclopedia of chemicals, drugs and biologicals. 12 ed. Rahway: 

Merck, p. 850, 1996.  

ROSSEN, K.; WEISSMAN, S.A.; SAGER, J.; REAMER, R.A.; ASKIN, D.; VOLANTE, R.P.; 

REIDER, P.J. Asymetric hydrogenation of tetrahydropyrazines: synthesis of (S)-Piperazine-2-

tert-butylcarboxamide, an Intermediate in the preparation of the HIV protease inhibitor indinavir. 

Tetrahedron Letters, v.36, p. 6419-6422, 1995.  

24 



  
THOMPSON, K.C. Pharmaceutical applications of calorimetric measurements in the new 

millennium. Thermochimica Acta, v.355, p. 83-87, 2000.  

WENDLANT, W.W. Thermal Analysis. Ed.; John Wiley & Sons, New York, 1986.  

YOSHIHASHI, Y., KITANI, H., YONEMOCHI, E., TERADA, K.  Quantitative correlation 

between initial dissolution rate and heat of fusion of drug substance. International Journal of  

Pharmaceutics, v.204, p. 1-6, 2000                          

25 



            

CAPÍTULO III    

Estudo de compatibilidade entre o sulfato de 

indinavir e excipientes utilizados em formas 

farmacêuticas           



  
ESTUDO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O SULFATO DE INDINAVIR 

E EXCIPIENTES UTILIZADOS EM FORMAS FARMACÊUTICAS   

3.1 INTRODUÇÃO   

Os fármacos raras vezes são administrados isoladamente; ao contrário, fazem parte de 

uma formulação combinada com um ou mais agentes não medicinais com funções variadas e 

específicas. O uso seletivo desses agentes denominados excipientes farmacêuticos, resultam em 

diferentes formas farmacêuticas. Os excipientes solubilizam, suspendem, espessam, diluem, 

emulsificam, estabilizam, conservam, colorem, flavorizam, possibilitando a obtenção de formas 

farmacêuticas estáveis e eficazes (ANSEL, 2000).  

O desenvolvimento apropriado da formulação requer a consideração das características 

físicas, químicas, físico-químicas e biológicas dos fármacos e dos excipientes usados na 

elaboração do produto. O fármaco e os excipientes utilizados na formulação devem ser 

compatíveis entre si para gerar um produto estável, eficaz e seguro (ANSEL, 2000). 

Muitos fatores afetam a estabilidade do produto farmacêutico, incluindo a estabilidade 

dos excipientes; a interação potencial entre ingredientes ativos e inativos o processo de 

fabricação; a forma farmacêutica; a embalagem; as condições do ambiente durante o transporte, 

armazenamento e manipulação; e o período de tempo entre a fabricação e a utilização. Fatores 

físicos como calor, luz e umidade podem iniciar ou acelerar as reações químicas (REMINGTON, 

2004).  

Diversos trabalhos vêm sendo apresentados na literatura envolvendo a aplicação da 

análise térmica como uma técnica rápida para avaliação da compatibilidade fármaco/excipiente 

(VENKATARAM et al., 1995; LOTTER et al., 1997; GOMES-PINHO et al., 1998, MURA et 

al., 1998). Durante a produção de uma forma farmacêutica, os princípios ativos da fórmula são 

misturados com outros compostos (excipientes), os quais podem alterar as propriedades físico-

químicas do ativo (RODANTE et al, 2002). A estabilidade da formulação depende, entre outros 

fatores, da compatibilidade do componente ativo com os outros ingredientes. Uma vez que a 

incompatibilidade é evidenciada (formação de mistura eutética com fusão abaixo da temperatura 

ambiente), sendo necessário fazer um estudo da estabilidade que, normalmente, requer semanas 

ou meses de estudo. (RODANTE et al, 2002). 
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A presença ou ausência de umidade é um dos fatores ambientais mais importantes que 

podem afetar a estabilidade do estado sólido. A superfície de uma partícula do fármaco pode 

ganhar ou perder água, dependendo da umidade relativa. A água como um mobilizador 

molecular, em geral, a reatividade química é lenta nos sólidos devido à separação espacial de 

componentes reativos diferentes. Quando uma pequena quantidade de impureza que pode agir 

como um catalisador está distribuído heterogeneamente em um fármaco ou forma farmacêutica, 

a taxa global de reação é limitada, porque a reação ocorre apenas em regiões microambientais. 

Entretanto, nas formas farmacêuticas, a maior parte dos fármacos está geralmente em contato 

com excipientes portadores de umidade e é testada pelo estresse a temperaturas e umidade 

elevada (REMINGTON, 2004).       

Análise térmica tem sido utilizada como ferramenta para uma rápida avaliação sobre 

interações entre o componente ativo e os excipientes no estudo de estabilidade de pré-

formulação. Entretanto, esta técnica não substitui completamente o programa de estabilidade 

clássico que implica estudo em longo prazo, mas fornece com antecedência, um alerta para 

problemas de compatibilidade e pode indicar a melhor escolha para uma formulação adequada. 

Na verdade, esta técnica (realizada com o componente ativo puro e com mistura de sólidos) 

permite observar a ocorrência ou não de interações entre eles (GIRON, 1998; RODANTE et al, 

2002). A junção do fármaco a alguns excipientes visa apenas esclarecer eventuais 

incompatibilidades que se possam manifestar, utilizando-se em regra apenas misturas binárias 

cujas proporções não são utilizadas na prática farmacêutica (ARAÚJO et al, 2003). 

As técnicas termoanalíticas são utilizadas e combinadas com outras técnicas em pesquisa 

e desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Enfatizando que variações de temperatura e 

umidade que ocorrem durante o processo de produção e armazenamento podem ter efeitos sobre 

a atividade, toxicidade e estabilidade de compostos (componentes) sólidos (VYAZOVKIN, 

2004).  

DSC é uma técnica termoanalítica importante usada para análise de substâncias em 

substancias farmacêuticas ou estudos de pré-formulação. Os resultados satisfatórios são 

dependentes de um grande número de fatores como: tamanho da amostra, razão de aquecimento, 

atmosfera, tipo de cápsula ou cadinho e umidade relativa (VYAZOVKIN, 2004). A análise é 

feita por intermédio da comparação das curvas termoanalíticas das substâncias puras com 

aquelas obtidas da mistura física na proporção 1:1, em massa, onde, em caso de não ocorrência 

de incompatibilidade, a curva da mistura mostra-se como um somatório das curvas relativas aos 

componentes puros. Alterações nos perfis termoanalíticos das espécies, como deslocamentos.  
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redução significativa ou desaparecimentos de picos na curva DSC, quando comparados aos 

perfis dos compostos individualmente, podem caracterizar incompatibilidade fármaco/excipiente 

ou fármaco/fármaco (HOLGADO et al., 1995, BOGDANOVA et al., 1998; RODANTE et al., 

2002). O mesmo deve acontecer para os registros por TG/DTG, em que a diminuição da 

estabilidade térmica das substâncias quando em misturas, representadas por deslocamentos de 

eventos de perda de massa, podem caracterizar uma interação entre as espécies. No entanto, 

problemas de interpretação podem ocorrer quando há diferenças nestas curvas. Nestes casos, 

deve ser levado em conta que as técnicas termoanalíticas necessariamente requerem uma 

elevação da temperatura e esta elevação pode induzir reações que não ocorrem na temperatura 

ambiente, ou seja, em casos de estocagem. Para a realização deste estudo é necessário confrontar 

as curvas DSC e TG, pois a correlação desses dados torna-se fundamental para uma boa 

interpretação (FORD & TIMMINS, 1986; THOMPSON, 2000).  

O estudo de compatibilidade entre o sulfato de indinavir e diversos excipientes foi 

realizado a partir da mistura física entre partes iguais do fármaco e dos excipientes. Os 

excipientes testados foram estearato de magnésio, lactose, talco e amido. Para tal, foram feitos 

ensaios em DSC, TG/DTG das matérias-primas, excipientes isolados e das misturas.   

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.2.1 Amostras   

As amostras de matéria-prima de sulfato de indinavir foram doadas por laboratórios 

farmacêuticos: Laboratório Farmacêutico do Estado de Alagoas-LIFAL, duas amostras (lotes: 

3486, 3485) e Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco-LAFEPE, duas amostras 

(lotes:1501, 1421). Durante o estudo, as amostras foram denominadas aleatoriamente por 

matérias-primas A, B, C, D. 

Para a avaliação do estudo de compatibilidade foram utilizados os seguintes excipientes 

doados pelo NCQMC (núcleo de controle de qualidade de medicamentos e correlatos 

 

UFPE): 

estearato de magnésio (lote: 1423), lactose monoidratada (lote: 0713), lactose anidra (lote: 1347), 

talco (lote: 2324) e amido (lote: 1717). Foram preparadas misturas físicas na proporção de 1:1 

(fármaco/excipiente), em gral.  
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3.2.2 Estudo termoanalítico  

As curvas de DSC foram obtidas na faixa de temperatura de 25 a 500ºC, utilizando 

célula calorimétrica DSC-50 da marca Shimadzu, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 

mL.min 1), razão de aquecimento de 10º C.min-1, utilizando cápsula de alumínio parcialmente 

fechada contendo aproximadamente 2 mg de amostra. A célula DSC foi calibrada e/ou verificada 

antes dos ensaios no eixo de temperatura utilizando padrões de índio (Tfusão = 156,6°C) e zinco 

(Tfusão = 419,5°C) metálicos com pureza de 99,99%.  Para o fluxo de calor empregou-se o Hfusão 

do índio metálico (28,7 J.g-1). As curvas de TG/DTG foram obtidas na faixa de temperatura entre 

25 e 700ºC, utilizando-se termobalança modelo TGA-50 da marca Shimadzu, sob atmosfera 

dinâmica de nitrogênio (50 mL.min-1), razão de aquecimento de 10ºC.min-1 , utilizando cadinho 

de platina contendo massa em torno de 5 mg. Antes dos ensaios verificou-se a calibração do 

instrumento empregando-se uma amostra de oxalato de cálcio monoidratado conforme norma 

ASTM (1582-93).    

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Estudo das matérias-primas  

O talco é um lubrificante considerado por vários autores como pertencendo ao tipo 

deslizante, que se emprega em percentagens de 3-10%. As curvas DSC e TG do talco podem ser 

vistas nas Figuras 8 e 9. De acordo com as curvas TG pode-se observar a ocorrência de uma 

perda de massa na faixa de temperatura entre 25 e 100oC, que está associada à eliminação de 

água fisicamente adsorvida e possivelmente outros gases na superfície do material. Os dados de 

DSC indicam que o material é termicamente estável até 265°C, nas condições empregadas no 

experimento. Na curva DSC (Figura 8) pode-se observar o pico endotérmico do sulfato de 

indinavir (Tpico= 143°C  e H=38 J.g-1), sugerindo a fusão com decomposição do fármaco. O 

comportamento térmico da mistura binária de sulfato de indinavir e talco (Fig. 8-9) mostra as 

mesmas características endotérmicas e exotérmicas do fármaco, indicando não existir 

incompatibilidade entre as espécies. Além disso, a curva TG da mistura mostra que o processo de 

decomposição do fármaco não é alterado pela presença do excipiente. 

29 



   
A lactose é comumente utilizada como agente diluente para formas farmacêuticas 

sólidas. O comportamento térmico da lactose é ilustrado na Figura 10. A curva DSC mostra um 

pico endotérmico correspondente à desidratação numa temperatura em torno de 140oC.  

Um evento exotérmico pode ser observado na temperatura de 170°C, devido à transição 

cristalina sofrida pela lactose passando da forma 

 
para a forma 

 
(GOMES-PINHO et al., 1998). 

Após esse evento um pico endotérmico em 213oC representa a fusão do excipiente seguida pela sua 

decomposição térmica. A partir das curvas TG (Fig. 12) foram observadas quatro etapas de perda 

de massa com eliminação de material carbonáceo.  Na curva DSC (Figura 11) pode-se observar o 

evento endotérmico do sulfato de indinavir (Tpico= 140°C  e H= 40 J.g-1), sugerindo a fusão com 

decomposição do fármaco. Os perfis termoanalíticos do sulfato de indinavir e lactose apresentam 

picos endotérmicos na mesma faixa de temperatura (110-150 °C), no entanto não são alteradas 

quando observado as curvas da mistura física.                  

Figura 8. Curvas DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento de 10°C 
min-1 da amostra A, de talco e da mistura física (1:1).        
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Figura 9. Curvas TG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento de  
10°C min-1 da amostra A, de talco e da mistura física (1:1).                   

Figura 10. Curvas DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento de 10°C 

min-1 da amostra B, de lactose e da mistura física (1:1).  
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Figura 11. Curvas TG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento de 10°C 

min-1 da amostra B, de lactose e da mistura física (1:1).  

O estearato de magnésio é utilizado como lubrificante em formas farmacêuticas sólidas. 

A curva DSC do estearato de magnésio (Figura 12) apresenta três eventos endotérmicos nas 

temperaturas de 50, 81 e 110oC, sendo caracterizada pela desidratação do mesmo. O excipiente 

mostrou uma estabilidade térmica no intervalo de temperatura entre 130 e 300oC, seguido por 

dois conjuntos de pico, entre 300 a 465oC, primeiro devido à eventos endotérmicos e o segundo a 

eventos exotérmicos característicos da decomposição térmica. As curvas TG do estearato de 

magnésio (Figura 13) confirmou o processo de perda de água entre 35 e 100oC. Durante a 

decomposição térmica pode ser observada uma perda de massa de 86,4%, que caracteriza a 

decomposição térmica do composto numa temperatura próxima de 305oC. Na curva DSC (Figura 

12) pode observar o pico endotérmico do sulfato de indinavir (Tpico = 146°C e H=63 J.g-1), 

sugerindo a fusão com decomposição do fármaco. O comportamento térmico da mistura binária 

de sulfato de indinavir e estearato de magnésio (Fig. 12-13) mostra as mesmas características 

endotérmicas e exotérmicas do fármaco, indicando não existir incompatibilidade entre as 

espécies.   
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Figura 12. Curvas DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento de 10°C 

min-1 da amostra D, de estearato de magnésio e da mistura física (1:1).               

Figura 13. Curvas TG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento de 10°C 

min-1 da amostra D, de estearato de magnésio e da mistura física (1:1).   
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A celulose microcristalina é utilizada na formulação como um diluente, quer na forma 

de pó, quer na forma de granulado. A curva DSC da celulose microcristalina, mostrada na Figura 

14, apresenta um comportamento térmico dividido em, basicamente, três etapas. A primeira 

delas ocorre entre 25 120°C, e é caracterizada pela eliminação de água superficial, confirmada 

pela curva TG mostrada na Figura 15, através da variação de massa de 2,0%. Após a 

desidratação a amostra apresenta-se estável termicamente na faixa de temperatura entre 120 e 

280°C, onde só então é observado um evento no sentido exotérmico com temperatura de pico de 

376°C. Esse evento, representativo da decomposição térmica, ocorre numa faixa bastante estreita 

e envolve uma variação de massa de 86%, como mostra a curva TG (Fig. 15). Após a 

decomposição térmica é observada uma eliminação lenta de material carbonáceo, representado 

na curva TG por uma perda de massa de aproximadamente 10% e pela curva DSC como um 

evento exotérmico. Na curva DSC (Figura 14) pode-se observar o pico endotérmico do sulfato de 

indinavir (Tpico = 146°C e H=63 J.g-1), sugerindo a fusão com decomposição do fármaco. As 

curvas DSC e TG da mistura física sulfato de indinavir/celulose microcristalina (Fig.14-15) 

mostram que não houve alterações nos perfis termoanalíticos das amostras, sendo as mesmas o 

somatório de eventos observados para os compostos individualmente.                

Figura 14. Curvas DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento de  

10°C min-1 da amostra D, de celulose microcristalina e da mistura física (1:1).   
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Figura 15. Curvas TG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento de 10°C 

min-1 da amostra D, de celulose microcristalina e da mistura física (1:1).               

Figura 16. Curvas DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento de 10°C 

min-1 da amostra D, de amido e da mistura física (1:1).  
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Figura 17. Curvas TG obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento de 10°C 

min-1 da amostra D, de amido e da mistura física (1:1).    

Em formas farmacêuticas sólidas o amido é largamente utilizado como aglutinante, 

diluente e agente desintegrante. Sua adição permite o aumento da coesão entre as partículas e, ao 

mesmo tempo, a redução da força de compressão. A curva DSC do amido (Fig. 16) evidencia um 

primeiro evento endotérmico na faixa de temperatura de 25 a 143°C, relativo à eliminação de água 

superficial. Após este evento pode ser observada uma etapa de estabilidade até a temperatura de 

260°C, onde se verifica um pico endotérmico referente à primeira etapa de decomposição térmica 

do excipiente, entre 260 e 330°C. Um evento subseqüente no sentido exotérmico é observado, e 

representa a segunda etapa da decomposição (Tpico= 366°C). A curva TG (Fig. 17) corrobora com 

esses dados, mostrando três etapas de perda de massa, sendo a primeira relativa à desidratação, a 

segunda à decomposição e a terceira ao processo de eliminação lenta de derivados do carbono. Na 

curva DSC (Figura 14) pode-se observar o pico endotérmico do sulfato de indinavir (Tpico = 146°C 

e H=63 J.g-1), sugerindo a fusão com decomposição do fármaco.  
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O comportamento térmico da mistura binária de sulfato de indinavir e celulose 

microcristalina (Fig. 14-15) mostra o deslocamento do pico endotérmico, referente à fusão do 

fármaco. Nestes casos, a mudança dos perfis termoanalíticos não necessariamente indica a 

existência de incompatibilidade entre as espécies, mas sim uma interação forte em função do 

aquecimento.    

3.4 CONCLUSÃO   

De maneira geral, não foram observados diferenças entre os perfis termoanalíticos das 

substâncias isoladas e aquele das misturas. Pequenas diferenças representadas pelo deslocamento 

e redução do pico de fusão foram observadas, no entanto, no entanto não obrigatoriamente 

caracteriza incompatibilidade. Isso ocorre devido à fusão do excipiente, gelatinização e outras 

mudanças físicas que provocam pequenas alterações no pico de fusão do fármaco.    
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CAPÍTULO IV   

Avaliação dos intermediários sólidos provenientes 

da decomposição térmica do sulfato de indinavir         



  
AVALIAÇÃO DOS INTERMEDIÁRIOS SÓLIDOS PROVENIENTES DA 

DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DO SULFATO DE INDINAVIR  

4.1 INTRODUÇÃO    

O sulfato de indinavir (IDV) é um anti-retroviral inibidor de protease (IP) amplamente 

prescrito para o tratamento da AIDS. Este fármaco apresenta massa molar de 613,88 g mol 1 

para a base livre e 711,88 g mol 1 para o sal sulfato (SILVA, 2004).  

A síntese comercial deste fármaco utiliza dois intermediários enantiomericamente 

puros, (S)-piperazina-1-carboxamida e cis-1-amino-2-indanol, que são convertidos em indinavir. 

Este e tratado com etanol e ácido sulfúrico para a obtenção do sulfato de indinavir (BUCKLAND 

et al,1999; JOHNSON et al, 1999).   

O sulfato de indinavir apresenta-se como pó branco ou quase branco, higroscópico, 

solúvel em água e metanol. Apresenta faixa de fusão entre 150-153°C, com decomposição da 

substância (MERCK, 1996; OHTA & SHINKAI, 1997). Este fármaco é utilizado na forma de sal 

sulfato com o objetivo de se obter uma melhor solubilidade gastrintestinal quando comparado 

com o indinavir base livre (SILVA, 2004). 

A análise térmica abrange um grupo de técnicas a partir das quais uma propriedade física 

de uma substância e/ou de seus produtos de reação é medida em função da temperatura, 

enquanto a substância é submetida a uma programação controlada de temperatura. As técnicas 

mais frequentemente utilizadas são a calorimetria exploratória diferencial (DSC), a análise 

térmica diferencial (DTA) e a termogravimetria (TG) / termogravimetria derivada (DTG) 

(WENDLANT, 1986; GIOLITO, 1988; GIOLITO & IONASHIRO, 1988; MATOS E 

MACHADO, 2004). 

A espectroscopia é o estudo da radiação eletromagnética com a matéria. A espectroscopia 

vibracional engloba basicamente duas técnicas: a absorção no infravermelho (IR) e o 

espalhamento Raman. As duas técnicas baseiam-se em princípios físicos distintos, mas que 

propiciam resultados complementares no tocante às freqüências fundamentais das vibrações 

normais moleculares. Portanto, as freqüências vibracionais fundamentais completas de uma 

molécula só serão conhecidas com a aquisição dos espectros de absorção no IR e do 

espalhamento Raman. Desta forma, a espectroscopia vibracional torna-se uma ferramenta  
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poderosa na identificação, na determinação de grupos funcionais e nos estudos de conformação e 

estrutura de macromoléculas (SILVERSTAIN, 1996; KAWANO, 2004). 

O número de bandas vibracionais a serem observadas no espectro infravermelho 

dependerá da atividade destas vibrações normais na respectiva técnica, que dependerá da 

estrutura molecular, e da simetria (grupo pontual) à qual a molécula pertence. Para um 

determinado grupo pontual, a vibração normal que apresentar uma variação no momento dipolar, 

durante a vibração, será ativa no infravermelho e uma banda vibracional será observada no 

espectro IR (SILVERSTAIN, 1996; KAWANO, 2004). 

A maior parte dos estudos em IR referem-se à região média (MIR), onde se localizam 

as freqüências vibracionais fundamentais. A região de 400 a 1800 cm-1 é conhecida como a 

região da impressão digital do espectro IR, pois é nessa região que aparecem a maior parte das 

freqüências vibracionais fundamentais (SILVERSTAIN, 1996; KAWANO, 2004).  

A avaliação da qualidade de produtos farmacêuticos apresenta como um dos critérios a 

determinação de impurezas de síntese ou produtos de degradação que apresentem efeitos tóxicos, 

farmacológicos ou possam diminuir a atividade do fármaco no organismo.  

Por isto, procedimentos bem definidos de síntese do fármaco, fabricação do produto, 

armazenamento, transporte, como também os estudos de estabilidade podem garantir quantidade 

mínima de impurezas ou produtos de degradação. É importante a quantificação dessas 

substâncias sempre que o processo de obtenção do fármaco sofra contaminação por impurezas de 

síntese ou exista degradação em níveis a serem considerados (USP, 2005).  

Foram encontrados na literatura dois produtos de degradação para o indinavir, 

provenientes do ataque ácido ou básico da ligação amida; sendo o cis-aminoindanol e um 

derivado lactônico. Os seus efeitos biológicos não estão descritos na literatura (DEMIR et al, 

2000; GANGL et al, 2002).   

O cis-aminoindanol é um dos componentes principais para a obtenção do indinavir, que 

pode ser obtido por síntese química ou microbiológica (BUCKLAND et al, 1999; CHENG et al, 

2002). Esta substância pode estar presente como impureza de síntese, podendo também ser 

formada como conseqüência da quebra hidrolítica, sob calor, em condições ácidas ou básicas, da 

ligação amida do indinavir (KREUZ & HOWARD, 1999).  

A pesquisa de produtos de degradação torna-se importante para o estudo de 

estabilidade dos produtos farmacêuticos.   
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4.2 MATERIAIS E MÉTODOS  

4.2.1 Amostras   

As amostras de matéria-prima de sulfato de indinavir foram doadas pelas seguintes 

indústrias farmacêuticas: Laboratório Farmacêutico do Estado de Alagoas-LIFAL (lote: 3486) e 

Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco-LAFEPE, (lote: 1501). Durante o estudo, as 

amostras dos diferentes laboratórios foram denominadas aleatoriamente por matérias primas A e 

B.   

4.2.2 Estudo termoanalítico  

As curvas TG/DTG foram obtidas na faixa de temperatura entre 25 e 700oC, utilizando-se 

a termobalança modelo TGA-51 da marca Shimadzu, sob atmosfera dinâmica em nitrogênio (50 

mL min-1), razão de aquecimento de 10oC min-1 , utilizando cadinho de platina contendo massa 

de amostra em torno de 30 mg. Antes dos ensaios verificou-se a calibração do instrumento 

empregando-se uma amostra de oxalato de cálcio monoidratado conforme norma ASTM (1582-

93). 

As curvas de DSC foram obtidas na faixa de temperatura de 25 a 500oC, utilizando a 

célula calorimétrica DSC-50 da marca Shimadzu, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mL 

min 1), razão de aquecimento de 10oC min-1, utilizando cápsula de alumínio parcialmente 

fechada contendo aproximadamente 2 mg de amostra. A célula DSC foi calibrada e/ou verificada 

antes dos ensaios no eixo de temperatura utilizando padrões de índio (Tfusão = 156,6oC) e zinco 

(Tfusão = 419,5oC) metálicos com pureza de 99,99%.  Para o fluxo de calor empregou-se o Hfusão 

do índio metálico (28,7 J.g-1). 

Os espectros de absorção na região do infravermelho (IV) foram obtidos em equipamento 

Bomem, no comprimento de onda de 400 a 4000 cm -1, diluindo-se as amostras em KBr sob a 

forma de pastilha.  

O teor de carbono, hidrogênio e nitrogênio foram determinados utilizando o equipamento 

Elemental Analyser 2400CHN (Perkin-Elmer).    
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As curvas TG/DTG e DSC (Figura 18) da amostra matéria prima A evidenciam quatro 

etapas principais de perdas de massa até 500oC. A primeira ( m = 2,6%) ocorre entre 30 e 120oC 

e é característica da desidratação do fármaco. Esse percentual de água indica que se trata do 

sulfato de indinavir monohidratado (fórmula mínima: C36H47N5O4.H2SO4.H2O), que na 

desidratação, estequiometricamente, a perda de água corresponde a 2,47%. As curvas TG/DTG 

evidenciam que a espécie anidra começa a se decompor logo em seguida a desidratação, entre 

120 e 160oC, ocorre uma pequena perda de massa ( m = 1,1%). A terceira e quarta etapas de 

decomposição térmica ocorrem de forma consecutiva entre 160 e 500oC com formação de 

material carbonáceo e as perda de massa correspondem, respectivamente, a 40 e 29,8%. 

A curva DSC da amostra da matéria prima A evidencia o evento endotérmico, entre 35 e 

110°C, característico da desidratação da substância (Tpico = 56,6oC). Entre 115 e 160oC observa-

se um pico relativamente fino no sentido endotérmico que pode ser associado à fusão da espécie 

anidra e início da decomposição térmica (Tpico = 143°C e H= 38 J g-1), visto que as curvas 

TG/DTG mostram pequena perda de massa na mesma faixa de temperatura. Essa pequena perda 

de massa, também, pode ser devida à volatilização parcial da espécie, que pode ocorrer a partir 

do momento em que a fusão do fármaco se inicia. Acima de 160°C são observados dois picos 

endotémicos (Tpico = 215,6 e 256,9°C) e um exotérmico (Tpico = 408,6°C) que são característicos 

da decomposição térmica do sulfato de indinavir.  

A partir das curvas TG/DTG foram determinadas as temperaturas finais de cada evento 

a fim de indicar em quais temperaturas os produtos intermediários sólidos pudessem ser isolados, 

conforme ilustrado na própria figura. Dessa forma novos experimentos de termogravimetria 

foram executados e os produtos intermediários A1, A2, A3 e A4 foram coletados, 

respectivamente, nas temperaturas de 122, 159, 257 e 500ºC. Para esses produtos intermediários 

foram registrados os espectros de absorção na região do infravermelho e o para os intermediários 

A1, A2 e A3  determinou-se dos teores de C, N e H por análise elementar (Tabela 2).   

O espectro no IV (Figura 19.2a) da matéria-prima A do fármaco sulfato de indinavir 

mostra as bandas de deformação axial de C=O de amida em 1682 cm-1, C-O em 1116 cm-1,  

grupamento NH em 3063 cm-1 e grupamento OH em 3330 cm-1. O perfil do espectro no IV do 

intermediário 1 (Figura 19.2b) é muito similar ao do espectro da amostra original. As  bandas de 

absorção, também, aparecem praticamente nas mesmas posições, apenas ocorre pequenos 

deslocamentos em relação a amostra original. Essa similaridade entre os espectros sugere que até 
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a temperatura de 120oC só ocorreu a desidratação do fármaco. O espectro IV do intermediário 2 

(Figura 19.2c) mostra as  bandas de deformação axial de C=O de amida em 1673 cm-1, C-O em 

1116 cm-1, do grupamento NH em 3064 cm-1 e do grupamento OH em 3322 cm-1. Porém, o 

aparecimento da banda de absorção do grupamento do C=O de lactona em 1775 cm-1 e a 

diferença no perfil do espectro desse intermediário comparado aquele da amostra original e do 

intermediário 1 caracteriza o início da decomposição térmica do produto. O espectro no IV 

(Figura 19.2d) do intermediário 3 mostra claramente o aumento relativo da intensidade banda de 

absorção do grupamento do C=O de lactona em 1775 cm-1 comparado ao espectro IV do 

intermediário 3, indicando o avanço do processo de decomposição térmica com o aumento da 

temperatura. As outras bandas de absorção aparecem nas mesmas posições em relação ao 

espectro IV do intermediário 2. A Figura (19.2e) ilustra o espectro no IV do intermediário 4, 

onde não se observa as bandas de absorção relativas a NH, OH e carbonilas, o  que caracteriza a 

descarboxilação do produto.                     

Figura 18. Curvas TG/DTG e DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de 

aquecimento de 10oC min-1 da amostra de sulfato de indinavir (matéria-prima A) e a 

indicação dos intermediários da decomposição térmica selecionados para caracterização. 
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Na Tabela 2 estão listados os teores de C, H e N da amostra original de indinavir 

(matérias prima A e B) e dos produtos intermediários. Para as amostras originais também foi 

listado o teor de H2O determinado a partir das curvas TG/DTG.  Os teores de C, H e N obtidos 

para as amostras de matéria prima são muito próximos entre si, porém o teor de C é mais baixo 

do que o calculado estequiometriamente considerando a sulfato de indinavir monohidratado, por 

outro lado, os teores de H, N e H2O são concordantes. No caso dos intermediários, observa-se 

altos teores de C, sendo ainda maior para o produto isolado a 260oC, confirmando que durante a 

decomposição térmica o processo de carbonização, característico de espécies que apresentam 

cadeias carbônicas cíclicas estruturalmente, é favorecido.     

Tabela 2. Dados de análise elementar e %H2O das amostras das matérias prima A e B do 

sulfato de indinavir e dos intermediários isolados durante a decomposição térmica. 

C (%) H(%) N (%) %H2O Amostra 

Exp. Calc. Exp. Calc. Exp. Calc. Exp. Calc. 

Mat. Prima A 57,49 59,24 6,95 7,04 9,32 9,59 2,6 2,47 

Interm. A1 56,11 - 6,82 - 9,18 - - - 

Interm. A2 55,92 - 6,89 - 9,19 - - - 

Interm. A3 61,13 - 6,42 - 9,34 - - - 

Mat. Prima B 57,62 59,24 6,86 7,04 8,81 9,59 2,43 2,47 

Interm. B1 57,62 - 7,16 - 9,20 - - - 

Interm. B2 54,86 - 6,84 - 9,08 - - - 

Interm. B3 63,57 - 6,17 - 8,7 - - - 
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Figura 19. Espectros de absorção na região do infravermelho da amostra 

de sulfato de indinavir: 2a) máteria prima A; 2b) intermediário A1; 2c) 

intermediário A2; 2d) intermediário A3; 2e) intermediário A4. 
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A Figura 20 ilustra as curvas TG/DTG e DSC da amostra matéria prima B que apresenta 

um perfil termoanalítico muito similar ao da amostra da matéria prima A. Para a amostra B a 

perda de água correspondeu a 2,4%, sugerindo que também se trata do monoHidrato. No 

segundo evento térmico a perda de massa foi de 2,3%. A terceira e quarta etapas que ocorrem, 

entre 160 e 500oC, de forma consecutiva mostraram, respectivamente, os seguintes valores de 

perda de massa 39,3 e 30,6%. 

A curva DSC da amostra da matéria prima B evidencia o evento endotérmico devido a 

desidratação da espécie (Tpico = 56,6oC). Entre 115 e 160oC, também, observa-se o pico 

endotérmico que pode ser atribuído a fusão da espécie anidra e início da decomposição térmica 

(Tpico = 140,8°C e H= 36 J g-1). Os outros eventos térmicos ocorrem semelhantemente ao 

observado para a amostra da matéria prima A.                       

Figura 20. Curvas TG/DTG e DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 e razão de 

aquecimento de 10oC min-1 da amostra de sulfato de indinavir (matéria-prima B) e a indicação 

dos intermediários da decomposição térmica selecionados para caracterização. 
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Para a amostra da matéria prima B os produtos intermediários B1, B2, B3 e B4 foram 

isolados, respectivamente, nas temperaturas de 123, 169, 261 e 500ºC. Os produtos 

intermediários nas temperaturas de 123, 169, 261ºC foram submetidos à análise elementar para 

determinação do percentual de C, N e H (Tabela 2) e os espectros no IV foram registrados para 

todos os produtos intermediários. A Figura 21 ilustra os espectros de absorção da amostra B 

original e de todos os produto intermediários e os resultados são praticamente os mesmos já 

mencionados e discutidod para a amostra A, portanto, as mesmas considerações podem ser 

feitas.  
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Figura 21. Espectros de absorção na região do infravermelho da amostra de 

sulfato de indinavir: 2a) máteria prima B; 2b) intermediário B1; 2c) 

intermediário B2; 2d) intermediário B3; 2e) intermediário B4. 
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4.4 CONCLUSÃO   

A literatura cita a formação de dois produtos de degradação, o cis-aminoindanol e uma 

lactona, sob calor e em meio ácido ou básico. No presente trabalho os espectros no IV sugerem a 

formação de lactona, espécie possível ser formada sob calor sem a utilização tratamentos em 

meio ácido ou básico. A banda de deformação axial C=O de lactona aparece em freqüência mais 

alta que a carbonila de amida, devido a se tratar de carbonila de éster de cinco membros e à 

tensão angular do anel de cinco membros, aumentando a freqüência das ligações exocíclicas 

(C=O). Os resultados de análise elementar dos intermediários da decomposição térmica 

apontaram altos teores de C, caracterizando que durante o processo térmico ocorre à 

carbonização da espécie, fato que inviabilizou a caracterização dos intermediários e a proposição 

de um diagrama de decomposição térmica.      
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CAPÍTULO V   

Estudo termoanalítico dos conteúdos das cápsulas de 

indinavir e cinética da decomposição térmica              



  
ESTUDO TERMOANALÍTICO DOS CONTEÚDOS DAS CÁPSULAS DE 

INDINAVIR E CINÉTICA DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA   

5.1 INTRODUÇÃO  

Cápsulas são formas farmacêuticas sólidas nas qual um ou mais fármacos e/ou 

excipientes são acondicionados em um pequeno invólucro, em geral preparado a base de 

gelatina. Dependendo da formulação a cápsula pode ser dura ou mole. No desenvolvimento de 

cápsula o objetivo é obter uma formulação que tenha dose precisa, disponibilidade adequada e 

facilidade de enchimento. Nas formulações secas, o princípio ativo e excipientes devem ser 

totalmente mesclados, de modo a garantir a mistura homogênea a ser encapsulada. Estudos 

preliminares de formulação são realizados para determinar se os pós podem ser misturados como 

tal, ou se precisam sofre redução no tamanho das partículas ou serem transformadas em grânulos 

(ANSEL, 2000).  

Um fator importante no controle de qualidade dos medicamentos é a avaliação da 

estabilidade do produto (LACHMAN et al, 2001). As primeiras noções de estabilidade, ou seja, 

a extensão em que um produto retém, dentro dos limites especificados e dentro do período de 

armagenazem e de uso, as mesmas propriedades e características que possuía na ocasião em que 

foi fabricado (PRISTA et al, 1992). Os primeiros trabalhos relacionados com a estabilidade de 

fármacos e medicamentos remontam à década de 50, quando o processo de industrialização, a 

descoberta e o lançamento de novos medicamentos se tornaram intensos. Até 1984, as 

metodologias de avaliação da estabilidade de fármacos e medicamentos seguiam princípios 

técnicos e científicos, sem interferência de atos regulatórios (MORETTO, 1999). 

A instabilidade das formulações farmacêuticas pode ser detectada em alguns casos por 

alteração na aparência física, na cor, no odor, no sabor e na textura, enquanto que em outros 

casos, podem ocorrer alterações químicas que não são evidentes e que só podem ser verificadas 

por análise química. A velocidade em que a degradação do fármaco ocorre em uma formulação é 

essencial. O estudo da velocidade da mudança química e do modo como é influenciada por 

fatores como a concentração do fármaco ou do reagente, o solvente empregado, as condições de 

temperatura e pressão, e a presença de outros agentes químicos na formulação é denominado 

cinética de reação. A velocidade de degradação do fármaco geralmente segue a cinética de 

52 



  
primeira ordem, ou seja, a degradação é diretamente proporcional a sua concentração (ANSEL, 

2000). 

Atualmente, a cinética de reações de decomposição de fármacos e medicamentos pode 

ser classificada da seguinte maneira: reações de ordem zero, 1ª ordem, 2 ª ordem (LACHMAN et 

al, 2001). A reação de ordem zero ocorre quando a perda ou decomposição do fármaco 

independe da concentração de reagente e é constante com relação ao tempo; A cinética de 

primeira ordem pode ser observada quando a degradação do fármaco for diretamente 

proporcional à concentração remanescente com relação ao tempo. Por fim, a cinética de segunda 

ordem é verificada quando a velocidade de reação for proporcional ao quadrado da concentração 

atual do produto. 

Este trabalho teve como objetivo determinar os parâmetros cinéticos da decomposição 

térmica dos conteúdos das cápsulas de sulfato de indinavir disponíveis no mercado brasileiro.  

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.2.1 Amostras 

As amostras comerciais de sulfato de indinavir utilizadas foram, Laboratório 

Farmacêutico do Estado de Alagoas-LIFAL (cápsulas de 400 mg, lote: 5253), Laboratório 

Farmacêutico do Estado de Pernambuco-LAFEPE (lotes: 13001), Crixivan® (Merck, cápsulas 

400 mg, lote DG023). Durante o estudo, as amostras foram denominadas aleatoriamente por 

matérias primas A, B e C.   

5.2.2 Estudo termoanalítico 

As curvas de DSC foram obtidas na faixa de temperatura de 25 a 500ºC, utilizando 

célula calorimétrica DSC-50 da marca Shimadzu, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 

mL.min 1), razão de aquecimento de 10º C.min-1, utilizando cápsula de alumínio parcialmente 

fechada contendo aproximadamente 2 mg de amostra. A célula DSC foi calibrada e/ou verificada 

antes dos ensaios no eixo de temperatura utilizando padrões de índio (Tfusão = 156,6°C) e zinco 

(Tfusão = 419,5°C) metálicos com pureza de 99,99%.  Para o fluxo de calor empregou-se o Hfusão 

do índio metálico (28,7 J.g-1). As curvas de TG/DTG foram obtidas na faixa de temperatura entre 

25 a 900ºC, utilizando-se termobalança modelo TGA-50 da marca Shimadzu, sob 

atmosferadinâmica de nitrogênio (50 mL.min-1), razão de aquecimento de 10ºC.min-1 , utilizando 

cadinho de platina contendo massa em torno de 5 mg. Antes dos ensaios verificou-se a 
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calibração do instrumento empregando-se uma amostra de oxalato de cálcio monoidratado 

conforme norma ASTM (1582-93). 

O estudo cinético não isotérmico foi realizado a partir do aquecimento das amostras até 

900oC nas razões de aquecimento de 2,5 

 
5,0 

 
7,5 

 
10 

 
15 o C.cm-1, sob atmosfera dinâmica 

de ar e massa de amostra em torno de 5 mg. Para o tratamento dos dados foi usado o modelo 

proposto por Ozawa, para uma perda de massa definida em 5%, conforme programa de análise 

cinética desenvolvido pela Shimadzu.  

5.3 RESULTADO E DISCUSSÃO  

A Figura 22 mostra a curva DSC da amostra cápsula A obtida na faixa de temperatura 

de 25 e 900ºC. De acordo com essa figura observou-se um pico no sentido endotérmico (Tpico= 

145,75oC), sugerindo a fusão. Analisando as curvas TG/DTG (Figura 22), observa-se Tonset= 

176oC. A curva DSC na Figura 23, obtida na faixa de temperatura de 25 e 900ºC, apresenta um 

pico endotérmico semelhante à amostra A (Tpico= 145,7oC), sugerindo a fusão. E, de acordo com 

a curva TG (Figura 23) observa-se Tonset= 180oC.  

A curva DSC da amostra C (Figura 24), obtida na faixa de temperatura de 25 e 900ºC, 

observaram-se dois picos no sentido endotérmico (Tpico= 99oC; Tpico= 141oC), sugerindo 

mudança de fase cristalina e fusão, respectivamente. De acordo com a curva TG (Figura 24), 

observa-se Tonset= 178oC.              

Figura 22. Curvas DSC, TG e DTG da cápsula A, utilizando razão de aquecimento de 10°C min-1 

em atmosfera de nitrogênio. 
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Figura 23. Curvas DSC, TG e DTG da cápsula B, utilizando razão de aquecimento de 10°C min-1 

em atmosfera de nitrogênio.               

Figura 24. Curvas DSC, TG e DTG da cápsula C, utilizando razão de aquecimento de 10°C min-1 

em atmosfera de nitrogênio. 
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5.4 Estudo Cinético   

Análise cinética por TG consiste na utilização de relações que fornecem informações 

sobre o mecanismo do processo (SLOVAK, 2001). A aplicação de métodos cinéticos baseados 

em termogravimetria (TG) vem sendo amplamente relatada na literatura com o intuito de 

elucidar mecanismos de reação no estado sólido, tais como decomposição térmica, oxidação, 

redução, cristalização, polimerização e desidratação de materiais (SESTÁK, 1966; GIRON, 

1998; HUANG et al, 2001; BURNHAM et al, 2002). Dois métodos podem ser utilizados para 

avaliar a cinética de decomposição por TG; o método isotérmico e o não-isotérmico ou 

dinâmico. O método dinâmico é mais prático e rápido, por isso tornou-se mais utilizado no 

campo da cinética do estado sólido. Porém, a heterogeneidade do sistema durante o curso do 

processo térmico e a utilização de tratamentos matemáticos mais complexos dificulta a análise 

dos dados experimentais (WENDLANT, 1986; OZAWA, 2000; BACA et al, 2001).  

Na prática, a determinação do modelo cinético de uma reação é realizada tentando-se 

ajustar em torno de dez ou mais equações com auxílio de microcomputadores. As curvas obtidas 

para o modelo que melhor se ajusta aos dados experimentais são utilizados no cálculo dos 

parâmetros cinéticos (FORD & TIMMINS, 1986; DOLLIMORE & PHANG, 2000). O 

tratamento matemático de cada curva cinética consiste na determinação dos coeficientes de 

regressão linear de todas as equações testadas. A escolha do melhor modelo cinético é baseada 

no valor do desvio-padrão entre os valores experimentais e calculados de G(X). No entanto, 

torna-se bastante difícil identificar a equação que melhor descreve o processo, sendo necessário 

aproximar duas ou três equações que melhor representem o modelo cinético (VYAZOVKIN, 

2002). Os métodos não-isotérmicos ou dinâmicos podem ser classificados em: diferencial, por 

aproximação e integral. Tratando-se mais especificamente dos métodos integrais, o método de 

OZAWA é um dos mais aplicados para determinação dos parâmetros cinéticos.   

Os gráficos apresentados nas Figuras (25; 26; 27) mostram o processo de obtenção do 

triplete cinético, utilizando o modelo proposto por OZAWA conforme programa de análise 

cinética desenvolvido pela Shimadzu. São apresentadas também as curvas para determinação da 

energia cinética das amostras comerciais de sulfato de indinavir, que relaciona o logarítmo da 

razão de aquecimento com o inverso da temperatura. Isto possibilita a obtenção das conversões 

para o fenômeno de decomposição da referida amostra. O mecanismo da reação é definido pela 

relação entre a massa residual da amostra pelo tempo reduzido. 
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a) 

b) 

c) 

Figura 25. Curvas TG da amostra cápsula A obtidas nas razões 2,5  5,0  7,5  10  15oC.cm-1,  
sob atmosfera dinâmica de ar e massa de amostra ~5 mg. 
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a)

         

b) 

       

                                                                                                                                           c)   

Figura 26. Curvas TG da amostra cápsula B obtidas nas razões 2,5  5,0  7,5  10  15oC.cm-1, 
sob atmosfera dinâmica de ar e massa de amostra ~5 mg.  
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a) 

b)

 

c) 

Figura 27. Curvas TG da amostra cápsula C obtidas nas razões 2,5 

 

5,0 

 

7,5 

 

10 

 

15 oC.cm-1, 
sob atmosfera dinâmica de ar e massa de amostra ~5 mg.  
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A Tabela 3 mostra os valores de energia de ativação, obtidos pelo método não-

isotérmico, o fator freqüência e a ordem da reação para o processo de decomposição térmica de 

três amostras comerciais de sulfato de indinavir (cápsulas de 400 mg). De acordo com essa 

tabela pode observar que os valores de energia cinética variam entre 150 a 174 kJ.mol -1. A 

proposta para o fenômeno relacionado com o processo de decomposição sugere ordem de reação 

zero para as cápsulas de sulfato de indinavir.    

Tabela 3- Determinação da Tonset, temperatura de fusão e parâmetros cinéticos da decomposição 

térmica do conteúdo das cápsulas de sulfato de indinavir 

Produto Temperatura  
Fusão (°C) 

Tonset (°C) 
decomposição 

Ea 
kJ.mol -1 

Fator freqüência 
min -1 

Ordem da reação 

A 145,7 176,5 153 2,740x1015 0 

B 145,7 180,8 150 7,353x1014 0 

C 141,3 178,1 174 2,341x1017 0 

    

5.5 CONCLUSÃO   

As amostras A e B mostram similaridade quanto à temperatura de fusão e a energia de 

ativação. Diferentemente, a amostra C apresentou menor ponto de fusão e maior energia de 

ativação. A maior energia de ativação da amostra C, seria indicativo de maior estabilidade, no 

entanto, outras análises são necessárias para avaliar as amostras em termo de estabilidade, como 

por exemplo, análise granulométrica, dissolução e difração de raio X.  

Os estudos cinéticos utilizando análise térmica têm se mostrado uma ferramenta 

importante servindo como parâmetro de comparação para o controle de qualidade de insumos e 

produtos terminados.    
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CAPÍTULO VI   

Conclusão e perspectivas              



  
6.1 CONCLUSÃO   

- Os resultados obtidos mostram algumas diferenças significativas quando se compara as 

amostras das matérias-primas entre os laboratórios e entre diferentes lotes.  

- Por se tratar de uma estrutura quimicamente complexa e apresentar-se na forma solvatada o 

sulfato de indinavir evidencia diferenças quanto ao seu perfil termoanalítico.   

- Diferenças quanto às temperaturas de fusão do fármaco também podem ser observadas, a partir 

da variação de temperatura entre 140 e 147°C. Essa variação na faixa de fusão pode ser 

decorrente de diversos fatores já que se trata de um solvato, ou seja, presença de impurezas, 

cristalinidade, influência do solvente, entre outras.   

- Não foram observadas interações entre as misturas binárias entre o sulfato de indinavir e os 

excipientes.  

- Não foi possível caracterizar os intermediários e propor um diagrama de decomposição 

térmica, devido ao fato da amostra sofrer carbonização.  

- Os estudos termoanalíticos têm se mostrado uma ferramenta importante para o controle de 

qualidade de insumos e produtos terminados.            
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6.2 PERSPECTIVAS   

- Incorporação do sulfato de indinavir em materiais mesoestruturados, como SBA-15 e 

 MCM-41, objetivando o desenvolvimento de medicamentos de liberação controlada;  

- Estudo da influência da umidade no sulfato de indinavir;  

- Obtenção e caracterização de polimorfos, hidratos e solvatos.                        
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CAPÍTULO VII - ANEXOS OU APÊNDICES                        

Figura 28. Difratogramas de raios X das amostras de sulfato de indinavir.        
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