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RESUMO 

 

 

ESTUDO TERMOANALÍTICO E CROMATOGRÁFICO DE FÁRMACOS 

ANTI-REUMÁTICOS FREQÜENTEMENTE MANIPULADOS PELO SETOR 

MAGISTRAL 

 

Atualmente, o setor magistral exerce um importante papel nos cuidados para com a 
saúde, sendo necessário cada vez mais sua adequação à legislação vigente, de modo a 

garantir a qualidade de seus produtos. No Brasil, é crescente a opção por fórmulas 

manipuladas, como alternativa aos medicamentos industrializados, uma vez que é 

possível o preparo de medicamentos personalizados, com qualidade e de custo reduzido, 

em relação aos medicamentos industrializados. Dentre os benefícios que o medicamento 

manipulado apresenta, podemos destacar a possibilidade da associação entre fármacos 

nas diversas classes terapêuticas, incluindo a classe dos anti-reumáticos. A partir deste 

cenário, o presente trabalho teve como objetivo analisar termicamente as alterações nos 

fármacos anti-reumáticos, ciclobenzaprina, hidroxicloroquina, meloxicam, diacereína e 

prednisona e suas possíveis associações binárias. Primeiramente foi realizado um estudo 

térmico, através da Análise Térmica Diferencial (DTA) nos fármacos isolados e nas 

misturas binárias, para avaliar as mudanças nas propriedades físico-químicas em 

conseqüência da temperatura. Os resultados mostraram que as misturas binárias 

apresentaram ponto de fusão característico de misturas eutéticas com deslocamento para 

temperaturas inferiores, podendo indicar interações entre os fármacos utilizados nas 

misturas, deixando-os menos estáveis. Em seguida, foi realizado estudo de 

Espectrometria no Infravermelho (IV) e de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE), nos fármacos isolados e nas misturas binárias, preparadas na proporção 1:1. As 

análises foram realizadas antes e após submeter às amostras ao aquecimento, com 

intuito de analisar a presença ou não de alterações decorrentes do aquecimento. Os 
resultados mostraram que através do IV não foi possível identificar alterações 

significativas nos fármacos isolados e nas misturas, antes e após o aquecimento. Porém, 

através da CLAE foi possível observar essas alterações, uma vez que todos os fármacos 

foram degradados após o aquecimento. As misturas binárias mostraram-se instáveis, 

pois houve degradação dos fármacos após o aquecimento, resultados esses que 

corroboram com os obtidos na análise térmica, podendo indicar uma possível redução 

na estabilidade desses fármacos quando associados. As técnicas utilizadas neste trabalho 

para avaliação dos fármacos anti-reumáticos frequentemente utilizados na manipulação 

se mostraram eficazes, uma vez que foi possível avaliar as modificações nas 

propriedades físico-químicas, as alterações e interações, antes e após o aquecimento, 

nos fármacos isolados e nas misturas binárias. 
 
Palavras-chaves: Anti-reumáticos � Análise Térmica � Infravermelho - Cromatografia 
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ABSTRACT 

 

 

THERMOANALITIC AND CHROMATOGRAPHIC STUDY OF DRUGS 

FREQUENT ANTI-RHEUMATICS MANIPULATION BY THE MAGISTERIAL 

SECTION 

 
Nowadays, the magisterial section plays an important role in health care, becoming 
necessary each time more in its adaptation to the legislation, in a form to guarantee the 
quality of the products. In Brazil, it is increasing the options for manipulated formulas 
as an alternative, to the industrial medication, as it is possible, the preparation of 
personalized medication has quality and a reduced cost, in relation to industrialized 
medication.  Among the benefits that manipulated medication presents, we are able to 
outset the possibility of associating between drugs in several therapeutic classes, 
including an anti-rheumatics class.  Apart from this scenery, the actual work had an 
objective to analyse the thermal alterations in the drugs, cyclobenzaprine, 
hydroxycloroquine, meloxicam, diacerhein and prednisone and its possible association 
of two elements. First a thermal study was done, through a differential thermal analysis 
(DTA) in isolated drugs and in a mixtures of two elements to evaluate the changes in its 
physical-chemistry properties in a temperature consequence. The results showed that the 
mixtures of two elements presented a typical melting point of euthetic mixtures with 
dislocation to the left in a lower temperatures, it can indicate interactions between the 
utilized drugs in the mixtures, making them less stable. Afterwards, a study was done on 
an Spectrometry in the Infra-Red (IV) and of the High-Performance Liquid 
Chromatographic (CLAE), on the isolated drugs and in the mixtures of two elements, 
prepared in a proportion 1:1. The analyses were done before and after submitting the 
samples into heating, with the intuitive to analyse the presence or not of the following 
alteration because of the heating. The results showed through the IV, that it was not 
possible to identify significant alteration in the drugs and in the mixtures, before and 
after the heating.  However, through CLAE, it was possible to observe these alteration, 
once that all the drugs were degraded after the heating.  The mixture of the two 
elements showed unstability, so there were degradation of the drugs after the heating, 
resulting a streng then obtained of the thermal analysis, being able to indicate a possible 
reduction on the stability of these drugs when it is associated.  The techniques used in 
this work to evaluate the drugs frequent anti-rheumatics in the manipulation if it showed 
efficiency, once it was possible to evaluate the modifications in the physical-chemistry 
properties, the alteration and the interactions, before and after the heating, the isolated 
drugs and the mixtures of the two elements. 
 
Key- words:  Anti-rheumatics - Thermal Analysis - Infra-Red - Chromatographic 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a farmácia de manipulação exerce um papel fundamental nos 

cuidados com a saúde. O �Food and Drug Administration� (FDA) reconhece a 

importância das farmácias de manipulação e apóia a manipulação de medicamentos de 

acordo com a legislação vigente (ALLEN, 2005). 

Considerando que a manipulação de medicamentos é o método tradicional de 

preparo de medicamentos personalizados, visando o atendimento de necessidades 

específicas e às vezes únicas do profissional prescritor e do paciente, fica claro o papel 

de responsabilidade que este setor deve assumir em prol de oferecer produtos de 

qualidade à população (FERREIRA, 2002). 

Dentre as diversas classes terapêuticas frequentemente manipuladas, pode-se 

incluir a classe dos anti-reumáticos, visto que diferentes fármacos são utilizados no 

tratamento das mais diversas doenças reumáticas, sendo muitas vezes necessária à 

associação dos fármacos para obter melhores resultados do tratamento (BRASIL, 

2006a) 

Nos últimos anos, ocorreram avanços notáveis na terapia com fármacos anti-

reumáticos, utilizados não só para aliviar os sintomas, mas também para reduzir o 

progresso destrutivo das doenças reumatológicas. O tratamento agressivo da doença, 

com medicamentos apropriados, vem sendo a melhor alternativa (MAYO, 2006).  

A ciclobenzaprina, 3-(5H-dibenzo [a,b]cicloepteno-5-ilideno)-N,N-dimetil-1-

propanamina, é um potente relaxante muscular que atua no sistema nervoso central à 

nível cerebral. Estudos clínicos em humanos e testes laboratoriais em animais descritos 

na literatura mostraram sua ação na redução ou eliminação da hiperatividade muscular 

(CONSTANZER et al., 1995). 

A hidroxicloroquina, 2-[[4-(7-cloro-4-quinoline)amino] pentil]etilamino]etanol, 

é uma 4-aminoquinolona utilizada no tratamento da malária e como anti-reumático. 

Segundo a literatura esse fármaco pode ser associado com antiinflamatórios não 

esteroidais (AINES) e geralmente não exibe interações adversas com outros agentes 

reumáticos (GOOL et al., 2001; CARDOSO & BONATO, 2005). 

A diacereína (4,5 bis (acetiloxi)-9-10 dihidro-9-10dioxi-2-ácido 

antracenocarboxílico), é uma antraquinona que segundo estudos clínicos, apresenta 

efeito benéfico no tratamento da osteoartrite e na prevenção de doenças vasculares 

(GIANNELLINI et al., 2005). 
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O meloxicam (4-hidroxi-2-metil-N(5-metil-2-tiazol)-2-H-1, 2benzotiazina-3-

carboxamida-1,1-dioxido), é uma droga antiinflamatória não-esteroidal da classe 

enolcarboxamida, potente inibidor da ciclooxigenase (COX), utilizado no tratamento de 

várias doenças entre elas as reumáticas (NAIDU et al, 2004; JI et al, 2005). 

A prednisona, 17,21-diidróxi-pregna-1,4-dieno-3, 11,20-triona, é um 

glicocorticóide com propriedades anti-inflamatórias e imunosupressivas, amplamente 

utilizado nas doenças reumáticas inflamatórias mais graves (GOODMAN & GILMAN, 

2005). 

A incompatibilidade medicamentosa é um assunto complexo, sobre tudo na 

farmácia magistral, onde se trabalha com inúmeras substâncias e se manipula com 

maior freqüência suas associações em uma formulação (FERREIRA, 1999). 

Para VOIGT, as incompatibilidades, classificadas em físicas, químicas e 

farmacológicas, compreendem os efeitos recíprocos entre dois ou mais componentes de 

uma preparação farmacêutica, com propriedades antagônicas entre si, que frustram ou 

colocam em dúvida a finalidade para qual foi concebido o medicamento. As 

incompatibilidades podem prejudicar a atividade, impedir o doseamento exato do 

medicamento e influir no aspecto da formulação, tornando-a inaceitável (FERREIRA, 

1999). 

As técnicas termoanalíticas são aplicadas nos testes de compatibilidade 

farmacêutica por detectar em muitas situações, interações físicas e/ou químicas 

permitindo analisar a viabilidade ou não da associação (NASCIMENTO, 2000). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. FARMÁCIA MAGISTRAL 

 

No passado, a manipulação magistral de medicamentos era sinônimo de 

farmácia. Ao longo da história os farmacêuticos sempre tiveram que manipular para 

seus pacientes medicamentos em doses personalizadas, sempre que prescritas pelos 

médicos, mas no início do século XX, a indústria farmoquímica iniciou a fabricação de 

uma miríade de fármacos e medicamentos, diminuindo a necessidade por medicamentos 

manipulados. Entretanto, muitas mudanças aconteceram desde o final do século XX e a 

indústria farmacêutica nem sempre é mais capaz de suprir as exigências de 

medicamentos que os pacientes necessitam (ALLEN, 2005). 

Nos últimos anos o setor magistral apresentou um vertiginoso crescimento, 

assumindo uma importância cada vez maior dentro do mercado brasileiro de 

medicamentos, devido aos benefícios que o medicamento manipulados apresenta como 

por exemplo a facilidade posológica, a possibilidade de escolha da forma farmacêutica, 

economia e personalização terapêutica (FERREIRA, 2006). 

 O crescimento trouxe novos desafios para a farmácia magistral, principalmente 

no que diz respeito à conquista da credibilidade do produto manipulado, devido à 

suposta ausência de um controle da qualidade rígido das matérias-primas e dos produtos 

acabados, assim como ausência de controle do processo de produção e sua 

reprodutibilidade. Dessa forma, a qualidade do produto manipulado tem sido tema 

freqüente de discussões e debates, no Brasil principalmente em função da Resolução 33, 

de maio de 2000 (RDC 33/00) e nos Estados Unidos através da lei sancionada pelo 

presidente Bill Clinton em 1998 (FERREIRA, 2002; BRASIL, 2006b). 

A RDC 33 tem como objetivo maior a busca por um processo de qualidade 

conduzido através das Boas Práticas de Manipulação Farmacêutica (BPMF), onde o 

controle da qualidade é ferramenta indispensável para atingir um produto com qualidade 

farmacopéica (FERREIRA, 2002). 

Em 1998 o presidente Bill Clinton sancionou a lei que instituiu a farmácia 

magistral nos Estados Unidos gerando em 2000 a publicação do Pharmacy 

Compounding dentro da United States Pharmacopoeia 24ª edição (USP 24) tornando o 

setor magistral reconhecido naquele país (FERREIRA, 2002). 
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) iniciou a revisão da RDC 

33/00, divulgando dia 18 de abril de 2005, a Consulta Pública nº 31 (CP-31), a qual 

previa novas normas para o segmento magistral. Mesmo sendo favorável à atualização 

da RDC 33/00, líderes do setor magistral se manifestaram contra vários itens presentes 

na CP-31 como, por exemplo, a proibição da comercialização de produtos em 

apresentação e concentração equivalentes às fornecidas pela indústria (SOUZA, 2005; 

BRASIL, 2005a). 

Após análise dos pontos considerados �não adequados�, a Anvisa se propôs a 

reformular sua proposta (ANFARMAG, 2005). 

 

2.2. REUMATOLOGIA 

 

Seguindo um conceito amplo, podem-se considerar as doenças reumáticas como 

um conjunto de enfermidades, a maioria de causa desconhecida, às vezes traumática, 

caracterizada fundamentalmente por dor e pela localização nas articulações, no tecido 

conjuntivo subcutâneo ou intersticial, nos órgãos do aparelho locomotor, nas 

aponeuroses, tendões, bolsas serosas, panículo adiposo, músculos e nos nervos 

periféricos, somáticos e vegetativos (HOULI, 1973). 

As doenças reumáticas só perdem para as doenças cardiovasculares, em número 

de pessoas. Nos Estados Unidos, mais de 30 milhões de pessoas encontram-se afetadas. 

Sabe-se ainda que a cada ano tais moléstias fazem cerca de 250.000 novas vítimas. No 

Brasil estima-se a existência de aproximadamente 8.000.000 de reumáticos 

(KOROLKOVAS & JOSEPH, 1988). 

É difícil sugerir uma boa classificação para as doenças reumáticas. Nenhuma 

classificação é completa, já que a causa é frequentemente desconhecida ou mal definida, 

havendo muita �sobreposição� dos fatores clínicos radiológicos e imunológicos entre as 

diversas condições (GOLDING, 2001). 

Segundo Golding 2001, as doenças reumáticas podem ser classificadas em doze 

grupos (Tabela 1.). 
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Tabela 1. Classificação das doenças reumáticas. 

GRUPOS DENOMINAÇÃO EXEMPLOS 

 Artrite reumatóide

 EspondialiteI 
Artrite inflamatória de causa 

desconhecida 
 Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo (Lúpus)

 Osteoartrite
II 

Doenças articulares 

degenerativas  Osteoartrose

 Bacteriana
III Artrite infecciosa 

 Viral

 Doença de Reiter
IV 

Artrite �pós-infecciosa� ou 

�reativa�  Febre reumática

 Gota
V 

Transtornos metabólicos e 

endócrinos  Hipotiroidismo

 Doença do sono
VI 

Artrite por 
�hipersensibilidade�  Reações a drogas

 Gastrintestinal � Artrite colítica
VII 

Artrite associada a patologias 
de outros sistemas  Sistema Nervoso � Artrite Neuropática

 Osteoartropatia hipertrófica
VIII 

Outras patologias reumáticas 

de causa desconhecida  Atrite sarcóide

 Tendinite supraespinhosa
IX 

Reumatismo de tecidos moles 
� (não articular)  Fasciite Plantar

 Osteomalacia
X 

Reumatismo associado à 

osteopatia e doença da 

cartilagem  Tuberculose

 Síndrome de hipermobilidade
XI 

Reumatismo associado a 
doenças hereditárias do tecido 

conjuntivo  Síndrome de Marfan

XII Reumatismo psicogênico  Lombalgia associada à histeria e simulação de 

doença

 

Dentre as doenças associadas à reumatologia podemos destacar a artrite 

reumatóide, osteoartrite, febre reumática, gota, lúpus eritematoso sistêmico e 

esclerodermia. 

 

2.2.1. Artrite Reumatóide 

 

A artrite reumatóide (AR) é uma doença multissistêmica crônica, auto-imune de 

etiologia desconhecida que se manifesta primariamente por artrite inflamatória. A 

característica típica do AR é sinovite inflamatória persistente, que geralmente acomete 

as articulações periféricas em distribuição simétrica. O potencial da inflamação sinovial 
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de causar lesão das cartilagens e erosão ósseas, com alterações subseqüentes na 

integridade articular, é a marca da doença (WEINBLATT & LEE, 2001; LIPSKI, 1998). 

Epidemiologicamente pode-se dizer que esta doença afeta todos os grupos 

etários, inclusive as crianças. As mulheres são atingidas três vezes mais que homens, 

numa relação de 3:1, sendo sua incidência maior na faixa etária entre 40-70 anos, 

aumentando com a idade (HOULI, 1973). 

De modo geral, a AR atinge grandes e pequenas articulações em associação com 

manifestações sistêmicas como: rigidez matinal, fadiga e perda de peso. Quando 

envolve outros órgãos, a morbidade e a gravidade da doença são maiores, podendo 

diminuir a expectativa de vida em 5 a 10 anos (LAURINDO et al., 2002). Com a 

progressão da doença, os pacientes com AR desenvolvem incapacidade para realização 

de suas atividades diárias e profissionais, gerando impacto econômico significativo para 

o paciente e para a sociedade (HOULI, 1973). 

O diagnóstico depende da associação de uma série de sintomas e sinais clínicos, 

achados laboratoriais e radiográficos, devendo ocorrer o mais rápido possível para o 

início imediato do tratamento, buscando o controle da doença e prevenção das 

incapacidades funcionais e lesão articular irreversível. Os objetivos principais dos 

pacientes com AR em tratamento são: prevenir ou controlar a lesão articular, prevenir a 

perda de função e diminuir a dor, tentando maximizar a qualidade de vida (LAURINDO 

et al., 2002). A terapêutica medicamentosa do paciente varia de acordo com o estágio da 

doença, sua atividade e gravidade, devendo ser mais agressivo o tratamento quanto mais 

agressivo for a doença (ACR Clinical Guidelines Committee, 1988). 

 

2.2.2. Doença Articular Degenerativa 

 

Também conhecida como osteoartrite (OA) ou osteoartrose, a doença articular 

degenerativa (DAD) caracteriza-se pela perda da cartilagem articular e a hipertrofia do 

osso (GENNARO, 2004). 

A OA é a doença articular mais comum dos seres humanos. A prevalência da 

DAD aumenta com a idade, entre os indivíduos idosos, a OA do joelho representa a 

principal causada de incapacidade crônica nos países desenvolvidos. Nos indivíduos 

maiores de 55 anos, a distribuição articular da OA assemelha-se em ambos os sexos; 

nos indivíduos mais idosos, a OA do quadril é mais comum em homens, enquanto a das 

articulações interfalângicas e da base do polegar é mais comum em mulheres. De modo 
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semelhante, as evidências radiográficas da OA do joelho e, particularmente, da OA 

sintomática dessa articulação são mais comuns em mulheres do que em homens 

(HARRISON, 2006). 

As evidências epidemiológicas indicam que o uso intenso de uma articulação, o 

denominado desgaste, pode desempenhar um papel no processo de iniciação da 

degeneração da cartilagem. Em outros pacientes, são observadas alterações 

degenerativas quando a cartilagem foi lesada por infecção, traumatismo agudo, uso 

excessivo ou deformidades congênitas. Os mecanismos precisos da perda da cartilagem 

da DAD permanecem desconhecidos (GENNARO, 2004). 

As dores nas articulações, particularmente com o movimento ou o suporte do 

peso, é característica da DAD. Ocorre rigidez articular após o repouso, que rapidamente 

desaparece ao reassumir a atividade. O exame das articulações revela diminuição da 

amplitude de movimento. Hipersensibilidade local, aumento ósseo e, em geral, ausência 

de calor ou eritema. A DAD acomete comumente as articulações interfalângicas distais 

(IFD), em contraste com o AR (GENNARO, 2004). 

O diagnóstico baseia-se em alterações radiográficas do estreitamento do espaço 

articular e formação de esporões ósseos, bem como nos sinais e sintomas do paciente. 

Não há anormalidades laboratoriais características da DAD. A ressonância magnética e 

a ultra-sonografia não foram validadas o suficiente para justificar seu uso clínico 

rotineiro no diagnóstico de OA ou na monitoração da evolução da doença (HARRISON, 

2006). 

 

2.2.3. Artrite Induzida por Cristais: Gota 

 

A gota é uma doença metabólica familiar, caracterizada por episódios 

recorrentes de artrite aguda, devido à deposição de urato monossódico nas articulações e 

nas cartilagens. Esta doença está habitualmente associada a níveis séricos elevados de 

ácido úrico, uma substância pouco solúvel, que é o principal produto final do 

metabolismo das purinas, assim como hiperuricemia, episódios de artrite aguda e 

crônica e depósitos de cristais (GENNARO, 2004; KATZUNG, 2003). 

Em muitos casos, de início há acometimento de apenas uma articulação onde 

primeiro episódio de artrite gotosa aguda começa à noite, com dor e tumefação 

articulares acentuadas. Em pouco tempo as articulações tornam-se quentes, vermelhas e 

hipersensíveis e o aspecto clínico costuma assemelhar-se a uma celulite. As primeiras 
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crises tendem a regredir espontaneamente em 3 a 10 dias, e a maioria dos pacientes não 

apresentam sintomas residuais até o próximo episódio (HARRISON, 2006). 

Atuam como desencadeantes das crises os excessos alimentares, bebidas 

alcoólicas, esforço muscular exagerado, traumatismo articular, intervenções cirúrgicas, 

estados infecciosos e causas iatrogênicas (diuréticos, antibióticos) (FILHO, 1980). 

A gota é mais comum em pacientes com forte história familiar de gota. As 

mulheres representam apenas 5-17% de todos os pacientes com gota, sendo que a 

maioria delas que apresentam artrite gotosa, já passaram pela menopausa e são idosas, 

tem hipertensão arterial com disfunção renal leve secundária e estão usando diuréticos 

(HARRISON, 2006; KATZUNG, 2003). 

Durante a crise aguda, a base do tratamento é administrar um antiinflamatório 

como colchicina, antiinflamatórios não-esteróidais (AINE) ou glicocorticóides, de 

acordo com a idade do paciente e a co-morbidade existente (KATZUNG, 2003). 

 

2.2.4. Lúpus Eritematoso Sistêmico 

 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença auto-imune na qual órgãos, 

tecidos e células sofrem lesão mediada por auto-anticorpos ligados aos tecidos e 

imunocomplexos.  Com freqüência, é considerada como protótipo das doenças auto-

imunes, com produção de anticorpos dirigidos contra os próprios tecidos do indivíduo 

(LEE & KAVANAUGH, 2006; FILHO, 1980).  Afeta predominantemente mulheres 

jovens, mas que também pode acometer indivíduos de ambos os sexos de qualquer 

grupo etário ( 9 mulheres para 1 homem) (LEE & KAVANAUGH, 2006; GOLDING, 

2001). 

O LES é causado por interações entre os genes de suscetibilidade e os fatores 

ambientais, resultando em respostas imunes anormais. As respostas imunes incluem 

hiper-reatividade e hipersensibilidade dos linfócitos T e B e regulação ineficaz da 

disponibilidade de antígenos e das respostas de anticorpos. O resultado final destas 

anormalidades é a produção incessante de auto-anticorpos patogênicos e a formação de 

imunocomplexos que se fixam nos tecidos-alvos, resultando em seqüestro e destruição 

das células circulantes revestidas por Ig, fixação e clivagem das proteínas 

complementares e liberação de quimiotaxinas, peptídios vasoativos e enzimas 

destrutivas dentro dos tecidos (HARRISON, 2006). 
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Os pacientes com LES podem manifestar sintomas constitucionais específicos, 

com exantema fotossensível, erupção malar em asa de borboleta, erupção em discóide, 

alopecia, ulceração da mucosa, artrite, serosite, vasculite, cerebrite e glomerulonefrite 

(GENNARO, 2004). 

As anormalidades laboratoriais podem incluir leucopenia, anemia hemolítica, 

trombocitopenia, resultados falso-positivos de teste sorológico para sífilis, 

hipocomplementemia, sedimento urinário anormal e proteinúria, anticorpos 

antinucleares (AAN) e anticorpos contra o DNA de filamento duplo (GOLDING, 2001). 

Não há cura para o LES, e as remissões completas persistentes são raras. 

Portanto, o médico deve planejar o controle das exacerbações agudas graves e depois 

desenvolver estratégias de manutenção que suprimam os sintomas para um nível 

aceitável e evitem lesão de órgãos (HARRISON, 2006). Farmacologicamente são 

utilizados analgésicos, corticosteróides, antimaláricos e agentes imunossupressores no 

tratamento desta doença (GOLDING, 2001). 

 

2.2.5. Febre Reumática 

 

Pode-se considerar a febre reumática como uma poliartrite associada à cardite, 

produzida através de um mecanismo de hipersensibilidade ao estreptococos beta 

hemolítico do grupo A (HOULI, 1973). A febre reumática (FR) em muitos países 

desenvolvidos é menos comum do que era durante o início e meados do século XX. 

Porém, em muitos países em desenvolvimento, esta doença ainda é considerada um 

grave problema de saúde pública (HARRISON, 2006). 

Epidemiologicamente falando, a FR atinge com maior freqüência crianças, com 

pico de incidência na faixa etária entre 5 e 15 anos. Entre os fatores predisponentes a 

doença pode-se destacar classe social, infecção, idade, hereditariedade e patologia, pois 

a incidência é maior entre os grupos de baixo nível social e em condições de 

superpopulação, a maioria dos casos é precedida por faringite, com elevação do título de 

antiestreptolisina-O (ASO) (GOLDING, 2001; HARRISON, 2006). 

Cinco características são comumente encontradas nos pacientes com FR: cardite, 

poliartrite migratória, Coréia de Sydenham, nódulos subcutâneos e eritema marginado 

(HARRISON, 2006). 

Não há exame laboratorial específico para estabelecer o diagnóstico de FR. 

Portanto, o diagnóstico é clínico, mas com necessidade de evidências complementares 
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dos laboratórios de microbiologia e imunologia, através de exames como VHS, 

citologia do sangue, título de antistresptolisina-O, hemocultura e swab de faringe. Há 

duas abordagens terapêuticas necessárias para os pacientes com FR: antibioticoterapia 

contra estreptococo e tratamento das manifestações clínicas da doença. Na 

antibioticoterapia geralmente utiliza-se salicilatos, corticosteróides sistêmicos e 

penicilina, enquanto que o tratamento clínico das manifestações da FR depende do 

estado do paciente (HARRISON, 2006). 

 

2.2.6. Esclerodermia 

 

Doença de etiologia desconhecida, caracterizada pela deposição aumentada de 

tecido fibroso e obliteração dos pequenos vasos em muitos órgãos (GENNARO, 2004).  

A esclerodermia afeta principalmente a pele, o sistema músculo-esquelético, o 

trato gastrintestinal, os pulmões, o coração e os rins (GOLDING, 2001). 

A pele da face das mãos, tipicamente, torna-se edematosa e, em seguida, firme, 

contraída, espessada e de aspecto coriáceo. Os pacientes também podem manifestar um 

ou mais de um conjunto de achados descritos como CREST (calcinose, fenômeno de 

Raynaud, comprometimento esofágico, esclerodactilia e telangiectasia). A complicação 

mais temida da esclerodermia é a hipertensão maligna, com rápida instalação de 

insuficiência renal (GENNARO, 2004). 

A característica proeminente da esclerodermia é o acúmulo de colágeno e outras 

proteínas da matriz extracelular, incluindo fibronectina, tenascina, fibrina-1 e 

glicosaminoglicanas, na pele e em outros órgãos. O processo patológico envolve 

mecanismos imunológicos, a ativação e/ou lesão de células endoteliais vasculares e a 

ativação dos fibroblastos, resultando na produção excessiva de colágeno (HARRISON, 

2006). 

A incidência aumenta com a idade, as mulheres são acometidas 

aproximadamente três vezes mais que os homens, e em uma freqüência ainda maior do 

meio até o final do ciclo reprodutivo (GOLDING, 2001; HARRISON, 2006). 

O paciente com esclerodermia apresenta um quadro radiológico em que a 

radiografia das mãos demonstra absorção das cristas das falanges distais e calcinose 

periarticular. Algumas vezes nos dentes ocorre alargamento da membrana periodontal, 

com perda da lâmina dura e queda dos dentes (GOLDING, 2001). 
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Geralmente nas investigações laboratoriais para esclerodermia o paciente 

encontra-se com anemia ligeira ou moderada, VHS elevada, hipergamaglobulinemia, 

hiperuricemia no �rim esclerodérmico�, cálcio sérico normal, teste de Waaler-Rose ou 

do látex positivos em 40% dos casos, FAN positivo em 70% dos casos e aumento do 

colágeno na derme com atrofia da epiderme (GOLDING, 2001). 

Embora a esclerodermia não possa ser curada, o tratamento dos sintomas 

orgânicos acometidos pode aliviar os sintomas e melhorar a função. No tratamento da 

esclerodermia já foram testados o uso de corticosteróides sistêmicos, agentes quelantes, 

simpatectomia cervical, D. Penicilamina e Dextran de baixo peso molecular, porém são 

necessários estudos que avaliem o risco x benefício desses tratamentos (GOLDING, 

2001). 

 

2.3.  ALGUNS FÁRMACOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE 

DOENÇAS REUMÁTICAS 

 

Atualmente as doenças reumáticas vêm sendo tratadas através de associações de 

fármacos de diversas classes terapêuticas. Dentre eles podemos destacar 

ciclobenzaprina, hidroxicloroquina, meloxicam, diacereína e prednisona. 

 

2.3.1. Ciclobenzaprina 

 

A Ciclobenzaprina, um pó branco, cristalino, que funde a cerca de 217°; pK 

8,47, livremente solúvel em água e álcool, corresponde a 3-(5H-

dibenzo[a,b]cicloepteno-5-ilideno)-N,N-dimetil-1-propanamina, podendo ser sintetizada 

pela adição de Grignard de cloreto de á-dimetilaminopropilmagnésio a 10,11-diidro5H-

dibenzo[a,d]ciclo-heptano-5-ona, seguido pela eliminação de água do carbinol terciário 

resultante (Figura 1.) (CONSTANZER et al., 1995; KOROLKOVAS,2004; 

GENNARO, 2004). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura química da ciclobenzaprina. 
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A ciclobenzaprina tem sido usada como relaxante muscular a mais de 30 anos, 

apesar de ter sido inicialmente produzida e testada clinicamente para atividade 

antidepressiva na dose de 75-250mg/dia, por ser antagonista da reserpina, potencializar 

a noroepinefrina, ter efeito anticolinérgico periférico e central (SPILLER et al., 1995). 

A ação primária no sistema nervoso central a nível cerebral define seu 

mecanismo. Atua no tronco encefálico e na medula espinhal diminuindo a atividade dos 

neurônios motores alfa e gama com conseqüente relaxamento muscular, parecendo 

exercer efeito antagônico nos receptores 5-HT2 (KOROLKOVAS, 2004; TOTH & 

URTIS, 2004; GENNARO, 2004). 

Barnes relatou que a ciclobenzaprina diminui espontaneamente a taxa de 

excitação no locus coeruleus e desse modo reduz a atividade espinhal dos neurônios 

motores á. Contudo, Commissiong demonstrou que a ciclobenzaprina aumenta a 

excitação no locus coeruleus e Fung com base em resultados de que a fenoxibenzamina 

inibe o efeito depressivo da ciclobenzaprina no reflexo monosináptico, sugeriu que a 

ciclobenzaprina é um agonista dos receptores adrenérgicos á 2 (KOBAYASHI et al., 

1996). 

A ciclobenzaprina é absorvida erraticamente, sua ação tem início em torno de 1h 

e dura de 4 a 6 horas. Liga-se fortemente à albumina plasmática, sendo biotransformada 

e conjugada a glicuronídio no fígado. A meia-vida de eliminação é de 1 a 3 dias, sendo 

pouco excretada na forma �não-modificada� na urina, sendo levemente excretado  no 

leite (BORENSTEIN & KORN, 2003; GENNARO, 2004). 

A sedação é o efeito adverso mais comum associado ao uso da ciclobenzaprina, 

com incidência de 39% em testes controlados e 16% em um programa de 

farmacovigilância (�postmarketing surveillance�). Porém, ao contrário de alguns 

relaxantes musculares (ex. carisoprodol), a ciclobenzaprina não tem sido associada a 

sintomas bruscos após a suspensão de administrações prolongadas (BORENSTEIN & 

KORN, 2003). 

A ciclobenzaprina 10mg, depois de aprovado pelo Food and Drug 

Administration (FDA) em 1977, tem sido amplamente usada no tratamento da dor 

musculoesquelética e nos distúrbios do sono associado com a síndrome da fibromialgia 

(CONSTANZER et al., 1995; TOTH & URTIS, 2004; KOBAYASHI et al., 1996). 

Estudo em jovens adultos entre 18 e 29 anos, com dose única de ciclobenzaprina 

2,5 ou 5mg teve um pequeno efeito na função cognitiva. Um segundo estudo em 
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voluntários entre 21 e 43 anos, com 10 doses consecutivas de ciclobenzaprina 5mg TID 

não foi encontrada evidências de aumento de sedação comparada com o placebo. 

Finalmente, uma investigação em voluntários entre 62 e 80 anos foi detectado que doses 

acumulativas de ciclobenzaprina 5mg TID por 4 dias não foram capazes de produzir 

sedação ou retardação psicomotora comparado com o placebo (BORENSTEIN & 

KORN, 2003). 

A dose de 5mg foi aprovada pelo FDA em 2003, pois investigadores testaram à 

hipótese que uma baixa dose poderia manter a eficácia enquanto reduziria a incidência 

de sedação. Os primeiros parâmetros utilizados para medir a eficácia foi efeito baseado 

no alívio da dor (TOTH & URTIS, 2004; BORENSTEIN & KORN, 2003). 

Efeitos colaterais freqüentes incluem sedação, boca seca e tontura. Fraqueza, 

fadiga, insônia, gosto ruim e outras parestesias. Visão borrada, taquicardia, náusea e 

dispepsia são menos freqüentes. Raramente pode haver cefaléia, nervosismo, confusão, 

desorientação, tremores, ataxia, depressão ou euforia, alucinações, dispnéia, sudorese, 

constipação, dificuldade urinária e retenção, disartria e várias reações alérgicas (p.ex., 

erupção cutânea, urticária e edema facial). A droga deve ser usada com cuidado quando 

a pessoa toma inibidores da monoamina oxidase (IMAO) ou depressores do SNC 

(incluindo etanol) e quando drogas antimuscarínicas também são dadas. É contra-

indicado em glaucoma de ângulo fechado, quando há hipertrofia prostática, após infarto 

do miocárdio ou durante insuficiência cardíaca congestiva (ICC), distúrbios de 

condução, taquiarritmias e tireotoxicose. (GENNARO, 2004) 

 

2.3.2. Hidroxicloroquina 

 

A hidroxicloroquina (HCQ), uma 4-aminoquinolona derivada da beta 

hidroxilação da cloroquina. Caracterizada como um pó branco, cristalino, inodoro, 

livremente solúvel em água, praticamente insolúvel em álcool, clorofórmio e éter, sendo 

rapidamente e quase completamente absorvida no trato gastro-intestinal, quando 

administrada via oral (Figura 2.) (MARTINDALE, 1996; KATZUNG, 2003). 
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Figura 2. Estrutura química da hidroxicloroquina. 

 

Os anti-maláricos tem sido utilizados no tratamento de doenças reumáticas 

desde a década de 50. Em 1951, surgiram os primeiros relatos da sua utilização no 

tratamento do lúpus eritematoso sistêmico (LES). Desde então, agentes como o fosfato 

de cloroquina e o sulfato de hidroxicloroquina vem sendo usado no controle desta 

doença (NORD et al., 2004). 

O mecanismo de ação da cloroquina e da hidroxicloroquina nos distúrbios 

reumáticos ainda não foi totalmente esclarecido. Esses fármacos suprimem a 

responsividade dos linfócitos T a mitógenos, diminui a quimiotaxia dos leucócitos, 

estabilizam as membranas lisossomais, inibem a síntese de DNA e de RNA e captam 

radicais livres, podendo um ou mais desses efeitos serem relevantes. (KATZUNG, 

2003). 

Da mesma forma que outras drogas anti-maláricas, como cloroquina (CQ), 

primaquina e mefloquina, a hidroxicloroquina é administrada como uma mistura 

racêmica [rac � HCQ] de dois enantiômeros, R(-)-HCQ e S(+)-HCQ. O seu 

metabolismo hepático gera três metabólitos ativos, desetilcloroquina (DCQ), 

desetilhidroxicloroquina (DHCQ) e bidesetilcloroquina (BDCQ), todos moléculas 

quirais. As relativas propriedades antiartríticas e antimaláricas dos enatiômeros da HCQ 

não são conhecidas, porém em ratos determinou-se que (+)-(S)-enantiômeros da CQ, 

possui estrutura muito similar a HCQ e mostra uma atividade antimalárica mais forte 

que o (-)-(R)-CQ (CARDOSO & BONATO, 2005; VOLIN, 1995). 

Esse fármaco é encontrado no mercado como Plaquenil® (Laboratórios Sanofi, 

Nova York), tem sido preferencialmente usada no lugar da cloroquina nas doenças 

reumáticas e no tratamento da malária, devido sua menor toxicidade (HOULI, 1973; 

MARTINDALE, 1996). 

É frequentemente usado como adjuvantes do tratamento com antiinflamatórios 

não esteróides (AINES) e não exibe interações adversas com outros agentes anti-

reumáticos. Há evidências do seu efeito no tratamento da artrite reumatóide, da artrite 
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crônica juvenil, na síndrome de Sjogren e no lúpus eritematoso sistêmico, onde exerce 

efeito benéfico nas manifestações tanto articular quanto cutâneas (KATZUNG, 2003; 

GOOL et al., 2001; MARQUARDT & ALBERTSON, 2001). 

A HCQ geralmente é administrada a pacientes com artrite reumatóide que não 

respondem satisfatoriamente aos salicilatos e AINES, porém não deve ser utilizada na 

artrite psoriática, devido ao possível desenvolvimento de dermatite esfoliativa. 

(KATZUNG, 2003). 

Em 1993, a hidroxicloroquina foi sugerida no tratamento dos efeitos adversos 

causados por corticosteróides em pacientes com artrite reumatóide e LES ao mesmo 

tempo em que foi estudada a possibilidade de possuir propriedades antihiperlipêmicas 

em pacientes que não fazem uso de corticosteróides (HODIS et al., 1993; WALLACE 

et al., 1993). 

Apesar de toda segurança, a hidroxicloroquina tem potencial de causar séria 

toxicidade, porém em menor grau que a cloroquina. Relatos na literatura geralmente têm 

focado retinotoxicidade como complicação conhecida, além de neurotoxicidade e 

cardiotoxicidade, sendo estas menos freqüentes. A literatura indica que cardiotoxicidade 

por antimaláricos pode ser de particular importância em pacientes com LES, 

aumentando o risco cardíaco devido a doenças cardíacas primárias e aceleração de 

aterosclerose (NORD et al., 2004; GOODMAN & GILMAN, 2003). 

 

2.3.3. Diacereína 

 

A diacereína, (C19H12O8) é uma antraquinona, é completamente metabolizada 

em animais e humanos em reína, seu metabólito ativo que inibe a migração dos 

leucócitos para os tecidos inflamados, reduz a produção de ânion superóxido de 

neutrófilos humanos aumentando a síntese de hialuronidases (TAMURA et al., 1999; 

MARTINDALE, 1996; TAMURA et al., 2002) (Figura 3.). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura química da diacereína. 
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Estudos clínicos têm sugerido que a diacereína não tem efeito na biossíntese das 

prostaglandinas, porém é benéfica nos sintomas da osteoartrite e nos efeitos 

condroprotetores, como mostrado previamente em modelos animais. A diacereína 

também tem mostrado inibir a migração de leucócitos no tecido inflamado. A diacereína 

não possui efeito na ciclooxigenase, contudo os antiinflamatórios não esteróides 

(AINES), muitas vezes utilizados em associação, apresentam este efeito. (TAMURA et 

al., 1999). 

A diacereína trata os sintomas leves e manifestações da osteoartrite. Além do 

mais, há relatos do uso da diacereína e de seu metabólito ativo no tratamento e 

prevenção de doenças vasculares (GIANNELLINI et al., 2005). 

Em recentes relatos, dois mecanismos de ação foram validados para a 

diacereína: 1º) inibição in vitro da interleucina-1 (IL-1) sintética, envolvendo 

principalmente a destruição da cartilagem e 2º) sua atividade na síntese de 

prosteoglicanos e ácido hialurônico, o principal componente das cartilagens 

(GIANNELLINI et al., 2005). 

 

2.3.4. Meloxicam 

 

O meloxicam (MEL) (4-hidroxi-2-metil-N(5-metil-2-tiazol)-2-H-1, 

2benzotiazine-3-carboxamida-1,1-dioxido) (C14H13N3O4S2) é uma droga 

antiinflamatória não-esteroidal da classe enolcarboxamida, que liga-se as proteínas do 

plasma mais que 99,5%, praticamente insolúvel em água, possui meia-vida sérica 

terminal de 20 horas, sendo convertido em metabólitos inativos (Figura 4.) 

(NEMUTLU, 2003; NAIDU et al., 2004; KATZUNG, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estrutura química do meloxicam. 
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Estudos farmacocinéticos em dose única em voluntários saudáveis têm mostrado 

que o meloxicam possui absorção prolongada depois de uma administração oral, 

portanto as altas concentrações iniciais da droga são adequadas para uma dose diária 

(DASANDI et al., 2002; ZAWILLA et al., 2003). 

O meloxicam é usado no tratamento da artrite reumatóide, osteoartrite, e outras 

doenças. É um potente inibidor da ciclooxigenase (COX) e vários modelos mostram 

preferência e seletividade pela isoenzima COX-2. Também foi considerado um potente 

inibidor da biosíntese in vitro e in vivo da prostaglandina E2 (NAIDU et al., 2004; 

VELPANDIAN et al., 2000; MATINDALE, 1996). 

Com base em estudos in vitro, foi sugerido que o meloxicam é um inibidor 

seletivo da COX-2. Entretanto, quando testado in vivo em seres humanos, a seletividade 

para a inibição da COX-2 em comparação com a COX-1 foi de apenas cerca de 10 

vezes, constatando-se alguma inibição da produção de tromboxano mediada pela COX-

1 plaquetária após tratamento oral com 7,5 mg/dia (GOODMAN & GILMAN, 2003). 

Nos estudos clínicos realizados foram observados que seus efeitos terapêuticos 

são combinados a uma boa tolerabilidade por demonstrar baixa potência ulcerogênica, 

menor irritação gástrica e irritação local dos tecidos em comparação com os inibidores 

não-seletivos da COX (GOODMAN & GILMAN, 2003). 

Embora não haja ainda nenhuma conclusão definitiva, existem algumas 

indicações de que, em doses de 7,5 e 15mg/dia, o meloxicam é levemente menos 

ulcerogênico do que o piroxicam, o diclofenaco ou a nabumetona. (KATZUNG, 2003). 

Entretanto, num estudo em que os escores de lesão gástrica por endoscopia 

foram avaliados, constatou-se que o meloxicam promove um grau significativamente 

menor de lesão gástrica em comparação com o piroxicam (20 mg/dia) em indivíduos 

tratados com 7,5 mg/dia de meloxicam, mas não com 15 mg/dia. Em seu conjunto, esses 

achados sugerem que a extensão da inibição da COX-1 pelo meloxicam representa em 

grande parte uma função da dose e da variabilidade interpessoal dos níveis do fármaco 

(GOODMAN & GILMAN, 2003; DASANDI et al., 2002; NAIDU et al., 2004). 

São necessários estudos clínicos adicionais, bem como uma experiência clínica 

adquirida após comercialização do fármaco, para determinar se os benefícios em curto 

prazo atualmente relatados na supressão das respostas inflamatórias sem complicações 

gastrintestinais são acompanhados de eficácia a longo prazo sem toxicidade 

(GOODMAN & GILMAN, 2003). 
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2.3.5. Prednisona 

 

A prednisona, 17,21-diidróxi-pregna-1,4-dieno-3, 11,20-triona (C21H26O5) (Fig. 

4), apresenta-se como um pó cristalino branco ou quase branco, inodoro; praticamente 

insolúvel ou muito ligeiramente solúvel em água; solúvel em álcool e clorofórmio;  

ligeiramente solúvel em dioxano e em álcool metílico, sobre fusão a cerca de 235ºC 

com alguma decomposição (Figura 5.) (MARTINDALE, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estrutura química da prednisona. 

 

Esse fármaco, um glicocorticóide, é obtido a partir da cortisona por um processo 

microbiológico que utiliza Corynebacterium simplex, que desidrogena seletivamente o 

cortisol nas posições 1 e 2. O metabólito da prednisona, a prednisolona, é a forma ativa 

do fármaco. (GENNARO, 2004). 

Os glicocorticóides, tanto os sintéticos como os naturais possuem propriedades 

anti-inflamatórias e imunosupressivas (FRERICHS & TORNATORE, 2004). 

Sendo amplamente utilizados no tratamento de uma variedade de distúrbios 

reumáticos constituindo a base do tratamento das doenças reumáticas inflamatórias mais 

graves, onde a dose inicial deve ser suficiente para suprimir rapidamente a doença e 

minimizar a lesão tecidual resultante (GOODMAN & GILMAN, 2003). 

Alguns especialistas só recomendam os glicocorticóides como agentes 

contemporizadores para doenças progressivas que não responde aos tratamentos de 

primeira linha, como fisioterapia e antiinflamatórios não-esteróides, caso em que os 

glicocorticóides proporcionam alívio até que outros fármacos anti-reumáticos de ação 

mais lenta (GOODMAN & GILMAN, 2033). 
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2.4. ANÁLISE TÉRMICA 

 

A análise térmica tem mais de onze décadas de história, podendo ser definida 

como todos os métodos em que as variações de propriedades físicas ou químicas de uma 

substância e/ou seus produtos de reações, são medidas em função da temperatura, 

enquanto a amostra é submetida a um programa controlado de temperatura e/ou tempo. 

(VOGEl, 2002; COMUNE, 1999; NASCIMENTO, 2000; CHEND et al., 2000; 

OZAWA, 2000). 

Ao longo dessa história, várias técnicas foram criadas, sendo aplicadas às mais 

diversas áreas como, por exemplo, em minerais, substâncias orgânicas, metais, 

cerâmicas, materiais eletrônicos, polímeros, fármacos, alimentos entre outras áreas 

(CHEND et al., 2000). 

Segundo Comune, 1999 os métodos termoanalíticos resultam do aproveitamento 

adequado das propriedades físicas da matéria. Essas propriedades podem ser divididas 

em: 

- Propriedades extensivas (massa, volume); 

- Propriedades mecânicas (densidade, viscosidade, tensão superficial); 

- Propriedades decorrentes de interações entre a matéria e as radiações 

eletromagnéticas; 

- Propriedades elétricas; 

- Propriedades nucleares; 

- Propriedades térmicas; 

 

Dentro do contexto farmacêutico, a análise térmica surge como um método 

analítico, qualitativo e comparativo, capaz de produzir resultados rápidos e 

reprodutíveis, visando à análise global da qualidade dos medicamentos, visto que 

através dessa técnica é possível analisar a pureza, polimorfismo, incompatibilidades 

entre fármaco x fármaco, fármaco x excipiente, além de predizer a estabilidade da 

formulação (MACÊDO, 2000; LIRA, 2003). As incompatibilidades podem conduzir a 

perda da potência, formação de complexos, interações ácido-base ou formação de 

mistura eutética (NASCIMENTO, 2004). 

A temperatura pode acarretar alterações qualitativas e quantitativas dos 

constituintes químicos dos medicamentos. Estas alterações podem resultar em variações 

na intensidade e na atividade terapêutica. Dessa forma, o controle da qualidade das 
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matérias-primas compreende a fase inicial do ciclo de processamento tecnológico para o 

desenvolvimento racional de medicamentos, permitindo garantir a qualidade do produto 

acabado e, portanto, seu poder terapêutico (ARAGÃO, 2002). 

 

2.4.1. Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

A análise térmica diferencial (DTA) foi desenvolvida por Le Chatelier em 1899 

como uma técnica que envolve o aquecimento e/ou arrefecimento simultaneamente do 

binário amostra/referência, onde a diferença de temperatura entre elas é medida em 

função da temperatura, enquanto a amostra e a referência são submetidas a um 

programa de temperatura controlada (SKOOG,2002). 

As variações de temperatura são causadas por transições entálpicas, 

endotérmicas e exotérmicas. Geralmente, o programa de temperatura envolve 

aquecimento da amostra e da referência de forma que a temperatura da amostra Ta 

aumenta linearmente com o tempo. A diferença de temperatura (∆T = Tr � Ta) entre a 

temperatura da amostra e a temperatura da referência Tr é monitorada e plotada em 

função da temperatura ou do tempo, sendo causadas por transições entálpicas, 

endotérmicas e exotérmicas (GOMES, 2002). 

Através da curva idealizada de DTA (Figura 6.), observa-se o pico exotérmico 

(pico 1) característico de qualquer mudança física ou química ocorrida na amostra que 

envolva liberação de calor e provoque um aumento temporário da sua temperatura 

acima da referência, enquanto o pico endotérmico (pico 2) demonstra um processo que é 

acompanhado por absorção de calor e que provoca diminuição da temperatura abaixo da 

referência (VOGEl, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Curva idealizada de DTA. 
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Nos casos onde processos físicos e químicos não ocorrem, uma pequena e 

uniforme diferença de temperatura normalmente desenvolve-se entre a amostra e a 

referência. A princípio, isto ocorre devido à diferença na capacidade de calor e 

condutividade térmica de dois materiais, mas é influenciado por outros fatores como a 

massa da amostra e densidade de empacotamento. Por esse motivo o DTA pode ser 

usado para estudar transições em que nenhum calor está sendo liberado ou absorvido 

pela amostra, como por exemplo, nas mudanças de fase sólido-sólido. A diferença de 

calor desenvolvida pela amostra antes e após a transição reflete uma nova diferença de 

temperatura estabelecida entre a amostra e a referência. Dessa forma, a linha de base da 

curva DTA mostra uma súbita descontinuidade na temperatura de transição, enquanto a 

inclinação da curva na região acima e abaixo desta temperatura, usualmente difere 

significativamente (NASH, 1996; WIDMANN, G. & RIESSEN, R, 1987). 

 

2.4.1.1. Componentes básicos de instrumentos de DTA 

 

Um instrumento de DTA típico como mostra a Figura 7 contêm um forno, que 

apresenta célula da amostra e referência (Figura 8.), um controlador diferencial de 

temperatura com seu amplificador associado e sistema de registro com controle para o 

programa da temperatura do forno e atmosfera do forno (FORD, 1989). Geralmente, a 

câmara da amostra e da referência, no aparelho DTA, é modelada para permitir a 

circulação de um gás inerte como nitrogênio ou um gás reativo como oxigênio ou ar 

sintético (SKOOG, 2002). 

Figura 7. Típico instrumento de DTA. 
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       Figura 8. Forno do instrumento de DTA. 

 

No DTA, o tipo de forno e o sistema de aquecimento dependem da faixa de 

temperatura desejada, a qual pode variar entre -190 e 2800°C (VOGEL, 2002). 

A obtenção da curva de DTA pode variar, dependendo de alguns fatores. 

Segundo Vogel, 2002, a velocidade de aquecimento, atmosferas diferentes e as 

geometrias dos suportes de amostra podem alterar a posição dos picos de DTA (Figura 

9.). Entretanto, o fator mais importante na obtenção de resultados confiáveis é a 

preparação da amostra e do material de referência. 

Geralmente o material de referência utilizado é a á-alumina uma substância 

termicamente inerte, que não exibe mudanças de fase com variação de temperatura 

(HATAKEYAMA & QUINN, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Suporte para porta amostra no DTA. 

 

A quantidade, a natureza e a maneira como está empacotada a amostra são 

variáveis importantes. Portanto, para se obter resultados reprodutíveis em experimentos 

sucessivos, é essencial utilizar o mesmo processo de preparação de amostra. Na maioria 

dos experimentos utiliza-se a amostra na forma de pó e assim a primeira variável a se 

considerar é o efeito do tamanho das partículas. Todavia, é possível utilizar materiais 
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que crepitam, formam espuma ou fervem se forem usados recipientes selados para que 

não haja danos ao suporte da amostra. (VOGEL, 2002; GOMES, 2002). 

O DTA é utilizado como ferramenta na determinação do comportamento térmico 

e composição de produtos industrializados, uma vez que permite a formação de 

diagrama de fase e o estudo de transições de fase. Além de possibilitar a determinação 

do ponto de fusão, ebulição e decomposição de compostos orgânicos (GOMES, 2002; 

SKOOG, 2002). 

 

2.5. ESPECTROMETRIA NO INFRAVERMELHO (IV) 

 

A chamada radiação infravermelha corresponde à parte do espectro 

eletromagnético situada entre as regiões do visível e das microondas. A região do 

espectro mais utilizada está situada entre 4.000 e 666 cm
-1 (2,5 a 15,0 µm) 

(SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000). 

 O movimento dos átomos que constituem as moléculas resulta em rotações e 

vibrações moleculares. Basicamente, as vibrações moleculares podem ser classificadas 

em dois tipos: vibrações de deformação axial (stretching) e de deformação angular 

(bending), conforme mostrado na Figura 10. As deformações axiais, ou estiramento, 

são oscilações radiais das distâncias entre os núcleos enquanto as deformações 

angulares envolvem mudanças dos ângulos entre as ligações ou, como no modo de 

deformação assimétrica fora do plano, alterações do ângulo entre o plano que contém as 

ligações e um plano de referência (BRASIL, 2006b) 
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Figura 10. Modos de vibração molecular. Os sinais X e  indicam movimentos 
para dentro e para fora do plano do desenho, respectivamente. 

 

Embora o espectro no infravermelho seja característico da molécula como um 

todo, certo grupos de átomos dão origem a bandas que ocorrem mais ou menos na 

mesma freqüência. A radiação infravermelha de freqüência na faixa de 10.000 � 100 

cm-1 (1 a 100 µm) quando absorvida converte-se em energia de vibração molecular. O 

processo é quantizado e o espectro vibracional costuma aparecer como uma série de 

bandas que a cada mudança de energia vibracional corresponde uma série de mudanças 

de energia rotacional (SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000). 

Os gráficos espectrais do infravermelho são representados pela transmitância 

percentual, como a ordenada e número de onda com unidade centímetro invertido (cm
-1) 

para a abscissa (GENNARO, 2004). 

Existem duas importantes aplicações da espectrometria por IV na caracterização 

de diversas moléculas: a determinação da identidade de um composto por meio da 

comparação espectral com a de uma amostra autêntica e a variação da presença de 

grupamentos funcionais em uma molécula desconhecida (GENNARO, 2004). 

Durante muito tempo os espectros de infravermelho foram obtidos através de 

dispersão, onde um feixe de luz infravermelha é passada através da amostra. A radiação 

é varrida por dispersão em uma rede de difração (grade de difração). O espectro é obtido 
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pela rotação da rede de difração e as áreas de absorção são detectadas e lançadas em 

gráficos de freqüência versus intensidade (SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000). 

Nos últimos anos a espectrometria com transformações de Fourier (FT-IR) se 

desenvolveu bastante demonstrando muitas vantagens sobre os instrumentos de 

dispersão. Nessa técnica, (Figura 11) a luz de uma fonte de infravermelho é uma 

combinação de radiações com diferentes comprimentos de onda. Esta luz, após 

colimada por um espelho, é introduzida em um interferômetro de Michelson, que é um 

dispositivo formado por um divisor de feixe (DF), um espelho fixo e um outro móvel. A 

radiação incidente no divisor é separada em dois feixes que são novamente refletidos 

(um deles pelo espelho fixo e o outro pelo espelho móvel) em direção a DF. A variação 

das distâncias percorridas pelos dois feixes gera uma seqüência de interferências, 

variando dessa forma, a intensidade de radiação recebida pelo detector, o chamado 

interferograma. Uma tranformação de Fourier converte o interferograma em espectro 

infravermelho, ou seja, a curva da intensidade transmitida em função do comprimento 

de onda (SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000; BRASIL, 2006a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Representação esquemática de uma medida por espectroscopia por 

transformada de Fourier de absorção no infravermelho. 
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As amostras para determinação por IV podem ser preparadas na forma de um 

gás, líquido ou sólido. As amostras líquidas são preparadas �limpas� (forma pura) ou 

em solução, usando uma célula de líquido, tendo o tetracloreto de carbono e o dissulfeto 

de carbono como os solventes comumente utilizados. As amostras sólidas são 

preparadas com um disco de KBr ou na forma de uma dispersão em óleo mineral. Não 

existem regras rígidas para a interpretação de um espectro de infravermelho. Contudo, o 

espectro deve apresentar resolução e a intensidade adequada, o composto utilizado deve 

ser razoavelmente puro, o espectrômetro deve ser calibrado contra padrões e o método 

da manipulação da amostra deve ser identificado (SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000; 

GENNARO, 2004). 

 

2.6. MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

 

A cromatografia é um método físico-químico, aplicado em todos os ramos da 

ciência, que tem com princípio a separação dos componentes de uma mistura. Esses 

componentes da mistura, a serem separados, encontram-se distribuídos em duas fases, 

que estão em contato íntimo. Essas fases são denominadas de fase estacionária, 

geralmente de grande área, e fase móvel, move-se através a fase estacionária. Através da 

mobilidade da fase móvel sobre a fase estacionária, ocorre a separação dos componentes 

da mistura em bandas ou zonas discretas que podem ser analisadas qualitativa e/ou 

quantitativamente (CIOLA, 1998; NETO & NUNES, 2003). 

Os termos �cromatograma�, �Cromatografia� e �métodos cromatográficos�, 

foram utilizados primeiramente em 1906 por Michael S. Tswett, porém o 

reconhecimento da importância desses métodos só ocorreu através do Prêmio Nobel de 

1952, concedido a A. J. P. Martin, por sua colaboração nesta área, antecipando o 

surgimento da cromatografia à gás e a líquida de alta eficiência. Martin teve papel 

importante na história da cromatografia, participando de várias conquistas. Por meio da 

parceria com Synge, desenvolveu a cromatografia de partição líquido-líquido, onde a 

fase estacionária também é líquida e suportada por um sólido; com Consden e Gordon, 

reintroduziu a cromatografia em papel; e em conjunto com James, atualizou a 

cromatografia gás-líquido (CIOLA, 1998). 

É notório o avanço da cromatografia no meio científico nos últimos 50 anos, não 

só pelo desenvolvimento de novas técnicas cromatográficas (cromatografia a líquido, 

cromatografia a gás e cromatografia de fluido supercrítico), mas também por sua 
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eficácia na separação, identificação e quantificação de espécies químicas. Além da 

possibilidade de ser utilizada isoladamente ou em conjunto com outras técnicas 

instrumentais de análise, como por exemplo, a espectrofotometria ou a espectrometria 

de massas (ABREU, 2003; SKOOG, 2002). De acordo com a Figura 12, observa-se os 

diferentes tipos de cromatografia de acordo com a fase estacionária e a fase móvel.  

 

Figura 12. Tipos de cromatografia de acordo com a fase móvel (FM) e estacionária 

(FE) 

* Cromatografia Gasosa Gás-Líquido (CGL), Gás-Sólido (CGS), em Fluido Supercrítico (CFS), Lìquido-

Líquido (CLL), em camada Delgada (CCD), Líquido-Sólido (CTS), de Troca Iônica (CTI), por Exclusão 

de Tamanho (CET) e Fase Quimicamente ligada (CFL). 

 

 

2.6.1. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE ou CL) 

 

A cromatografia líquida, permaneceu como uma arte técnica durante muitos 

anos, sendo considerada principalmente uma técnica preparativa, permaneceu sem 

crescimento até o fim dos anos 60. Foi vista como uma técnica de poucos recursos, 

quando comparada á cromatografia a gás, uma vez que esta demonstrava potencial, 

devido à sua eficiência, facilidade, baixo custo e possibilidade de analisar misturas 

voláteis de alta complexidade (CIOLA, 1998). 

A partir da década de 70, Karr e cols., Snyder, Kirkland, Juntoft e Gouw, Huber 

e Hulsman e outros estudiosos, desenvolveram estudos práticos e teóricos aperfeiçoando 

o sistema de bombeamento e detecção da cromatografia a líquido de alta eficiência, 
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mostrando que o equipamento quando operado com fase móvel líquida sob pressão e 

com métodos de detecção sensíveis era capaz de realizar análises de velocidade 

comparáveis às de cromatografia gasosa (COLLINS et at, 1995; QUATTROCCHI et al, 

1992). 

Para evolução da CLAE foram desenvolvidos recheios para as fases 

estacionárias com partículas cada vez menores. Os recheios à base de partículas 

superficialmente porosas foram desenvolvidos por Halasz e por Horvatch, as 

completamente porosas de diâmetro pequeno, por Kirkland e outros estudiosos. O 

desenvolvimento de fases estacionárias contendo grupos alquila quimicamente ligado ao 

suporte, foi realizado por Nickell e cols. E permitiu a aplicação da chamada �fase 

reversa� (fase estacionária apolar). O uso da cromatografia a líquido de alta eficiência 

para qualquer tipo de análise, seja orgânica ou inorgânica, foi viabilizado por Scott e por 

Novothy, a partir do momento que introduziram as colunas de diâmetro interno 

menores, as chamadas microbores e as capilares recheadas (ABREU, 2003). 

Atualmente a CLAE é a técnica de separação mais utilizada, devido a fácil 

adaptação para determinação quantitativa acuradas, sua adequação à separação de 

espécies não-voláteis ou termicamente instáveis e, acima de tudo, sua ampla 

aplicabilidade não só na área bioanalítica, mas também em outras áreas afins como 

análise de alimentos, fitoterápicos, toxicológicos, forense, de íons inorgânicos, 

proteoma e genoma (GONÇALVES, 2005). 

A CLAE, uma técnica de separação automatizada, é composta por um conjunto 

de equipamentos especiais denominados: reservatório contendo a fase móvel, sistema de 

bombeamento de alta pressão (bombas), injetor de amostras, sistema analítico com 

coluna cromatográfica encerrada em um forno, sistema de detecção e sistema de registro 

e análise dos dados (Figura 13). 

Figura 13. Representação esquemática de um sistema de CLAE (GONÇALVES, 2005) 
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2.6.1.1. Sistema de Solventes 

 

Para a adequada separação de misturas em CLAE, é necessária a escolha 

adequada da fase móvel acoplada a fase estacionária conveniente. A separação dos 

compostos de interesse pode ocorrer através do uso de um único solvente de 

composição constante denominado eluição isocrática, ou pela utilização de dois ou três 

sistemas de solventes, de diferentes polaridades, pela eluição com gradiente. Neste 

último caso, depois que a eluição começa, a razão entre os solventes é variada de modo 

programado, algumas vezes de forma contínua e outras vezes em uma série de passos.  

Os sistemas que envolvem colunas não-polares e uma fase móvel polar são comumente 

conhecidos como sistemas de fase reversa, onde as moléculas polares são facilmente 

eluídas pela fase móvel. O contrário acontece com o sistema de fase normal, em que a 

fase móvel é apolar e a coluna polar, cuja retenção do soluto aumenta com a polaridade 

do mesmo (GONÇALVES, 2005). 

Para utilização em CLAE os solventes devem apresentar algumas propriedades 

importantes, como por exemplo, alta pureza, não decomposição do analito e da fase 

estacionária, compatibilidade com o sistema de detecção, baixa viscosidade, dissolução 

da amostra e baixo custo. 

 

2.6.1.2. Fase Estacionária (Coluna Cromatográfica) 

 

A coluna cromatográfica escolhida irá determinar a seletividade e eficiência da 

separação. Esses parâmetros são definidos através da seleção de características ideais da 

coluna, como por exemplo, o tipo de empacotamento (fase estacionária) e sua 

polaridade, dimensões da coluna, diâmetro das partículas empregadas, com objetivo de 

obter condições na separação por cromatografia a líquido. Dentre as várias fases 

estacionárias existentes, a sílica é a mais comumente utilizada na cromatografia a 

líquido, principalmente em fase normal, não sendo recomendada para uso em fase 

reversa. Contudo, vem sendo substituída pelas colunas poliméricas de caráter hidrofílico 

e lipofílico, uma vez que a maioria dos fármacos apresenta tanto grupos polares quanto 

apolares na sua estrutura (GONÇALVES, 2005). 

Os compostos submetidos à cromatografia líquida são separados principalmente 

devido aos fenômenos que ocorrem na interfase fase estacionária/fase móvel, pois 

ocorrem interações físico-químicas entre os constituintes das amostras e a interface, 



Vasconcelos, P.B. Estudo Termoanalítico e Cromatográfico de Fármacos Anti-Reumáticos 

Freqüentemente Manipulados pelo Setor Magistral__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 32 

resultando na atração ou repulsão entre eles. Esses fenômenos, geralmente são forças 

intermoleculares fracas do tipo Van der Walls, pontes de hidrogênio, transferência de 

cargas, interações iônicas, além de processos de adsorção, partição, exclusão por 

tamanho molecular, contra-corrente, complexação entre outros (CIOLA, 1998).   

Os principais mecanismos relacionados ao retardamento da passagem de um 

composto pela coluna, é o mecanismo de retardo pelo particionamento da porção 

lipofílica na molécula dentro da fase estacionária, nas colunas de fase reversa, e a 

adsorção do grupo polar da molécula sobre os grupos polares da fase estacionária, nas 

colunas de fase normal (NASCIMENTO, 2004). 

 

2.6.1.3. Sistema de Detecção 

 

 Esse sistema tem a função de detectar os compostos vindos do eluente da 

coluna. Algumas das características desejadas ao escolher um detector são: alta 

sensibilidade, alta seletividade, linearidade, baixo limite de detecção e estabilidade 

frente a mudanças na composição da fase móvel e na temperatura (CASS, 2001). 

 Os detectores para CLAE são classificados em duas categorias: os que detectam 

propriedades existentes tanto na fase móvel como nos solutos (não-seletivos) e os que 

apenas detectam propriedades inerentes ao soluto (seletivos). A limitação em relação à 

utilização de detectores universais reside no fato de que muitas vezes as propriedades do 

soluto e da fase móvel são similares (SKOOG, 2002). 

  

 UV � VISÍVEL 

 

É o detector mais utilizado em CLAE, seletivos para moléculas que possuem 

cromóforos, tem com princípio a absorção de luz ultravioleta ou visível, por parte da 

amostra, quando nela passa radiação eletromagnética. Há três tipos de equipamentos, 

operando de acordo com este princípio: os fotômetros de comprimento de onda fixo, os 

espectrofotômetros e os detectores por arranjo de fotodiodos (CASS, 2001). 

Os fotômetros de comprimento de onda fixo têm sua aplicação restrita a 

moléculas que absorvam no comprimento de onda em que eles trabalham, enquanto que 

os espectrofotômetros são mais versáteis, permitindo a escolha do comprimento de onda 

mais adequado a cada análise. Estes equipamentos podem emitir apenas luz ultravioleta, 

de 190-600 nm, através de lâmpadas de deutério, como também na região do visível, de 
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350-900 nm, utilizando-se lâmpadas de tungstênio. Os detectores por arranjo de 

fotodiodos fornecem espectros no UV-Vis do eluente da coluna em determinados 

intervalos de tempo. São especialmente úteis para o desenvolvimento de métodos, 

medidas de pureza de pico e para a análise de amostras desconhecidas (CASS, 2001). 

 

 FLUORESCÊNCIA 

 

É um detector seletivo para moléculas que fluorescem, ou seja, sistemas 

aromáticos policíclicos ou que contenham duplas ligações conjugadas múltiplas. Tem 

como princípio a emissão fluorescente por um soluto que foi excitado por radiação UV, 

baseado no fato de que, quando uma molécula absorve luz e um elétron é promovido a 

um estado de maior enetgia, exite uma série de caminhos pelos quais esta energia pode 

ser dissipada. Normalmente, esta energia é perdida por sua transferência às moléculas 

vizinhas. Entretanto, algumas moléculas podem perder apenas parte da energia  indo ao 

mais baixo nível vibracional do estado excitado. A energia restante pode ser perdida 

pela emissão de um fóton, sendo este processo denominado de fluorescência (CASS, 

2001). 

 

 ÍNDICE DE REFRAÇÃO 

 

Esses detectores medem a diferença no índice de refração da fase móvel e do 

eluente vindo da coluna. É um detector não-seletivo, sensível a variações de 

temperaturas, pressão, fluxo e composição da fase móvel. É inadequado para eluição 

gradiente, devido à dificuldade que estabilizar-se (SKOOG, 2002). 

 

 INFRAVERMELHO 

 

Esse tipo de detector tem como princípio a absorção de luz infravermelha 

(4000 cm-1 � 670 cm-1), por parte da amostra, quando nela incide radiação 

eletromagnética. Esta radiação causa apenas movimentos vibracionais na molécula e 

estes são característicos dos grupos presentes na mesma. É um detector não-seletivo, 

mas apresenta uma série de limitações, como necessidade de eliminação do solvente, 

material de fabricação da cela e limite de detecção alto. Embora muitas das limitações 
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venham sendo contornadas pela evaporação do solvente e pelo uso de transformadas de 

Fourier (FT-IR), este detector é muito pouco utilizado (CIOLA, 1998). 

 

 POLARÍMETRO E DICROÍSMO CIRCULAR 

 

 Possuem a capacidade de medir o efeito da luz plana ou circularmente 

polarizada sobre compostos oticamente ativos. São equipamentos seletivos, específicos 

para a detecção de compostos quirais. São úteis para a determinação da ordem de 

eluição de pares enantioméricos, sendo possível a determinação da configuração 

absoluta destes, por dicroísmo circular, por intermédio de regras empíricas ou não 

empíricas. Enquanto o polarímetro opera em qualquer comprimento de onda, por 

dicroísmo circular a amostra só é vista nos comprimentos de onda em que ela absorve 

energia (CASS, 2001). 

 

 ELETROQUÍMICOS 

 

Baseiam-se em interações eletroquímicas úteis à detecção do analito por 

CLAE. Medem a condutância do eluente (Detectores de Condutividade) ou a corrente 

associadas à oxidação ou redução dos solutos (Amperométricos, Coulométrico). 

Embora todos sejam detectores eletroquímicos, esta designação é usualmente 

empregada para aqueles que medem a corrente no fluxo da célula (Amperométrico, 

Coulométrico). São detectores seletivos, para solutos iônicos, oxidáveis ou redutíveis, e 

apresentam alta sensibilidade e baixos limites de detecção (SKOOG, 2002). 

Não se popularizaram como esperado, devido à necessidade de manutenção 

periódica dos eletrodos e células e à complexidade de operação, sendo, entretanto, 

muito utilizados em cromatografia de troca iônica (Detector de Condutividade) e em 

pesquisas biomédicas (CASS, 2001) 

 

 ESPALHAMENTO DE LUZ ( light � scattering) 

 

Esse processo envolve a nebulização do eluente vindo da coluna em um 

aerossol, seguido de vaporização do solvente para produzir pequenas partículas que 

serão detectadas em uma cela de espalhamento de luz. A intensidade da luz espalhada 

do tamanho das partículas formadas no tubo de aquecimento, que, por sua vez depende 
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do tamanho das gotículas formadas durante o processo de nebulização. A interação da 

luz com a partícula dependerá de seu tamanho, forma e propriedades superficiais. É um 

detector não-seletivo, destrutivo, muito utilizado para detecção de ácidos graxos e para 

análise de pureza (CASS, 2001). 

 

 ESPECTROMETRIA DE MASSA 

 

 A utilização deste detector vem se tornando comum, apesar de seu alto preço, da 

necessidade de um operador especializado e dos gastos com manutenção. È um detector 

universal, que apresenta alta sensibilidade, fornece a massa molecular dos solutos e 

permite a elucidação estrutural destes. Pode ser utilizado como um detector 

extremamente seletivo, fixando-se um íon molecular. A utilização de MS-MS permite a 

fragmentação dos íons já formados, fornecendo informações estruturais e aumentando a 

seletividade. Devido à incompatibilidade entre o fluxo líquido vindo da coluna e o alto 

vácuo existente em tais equipamentos, é necessária a utilização de uma interface. Várias 

são as interfaces disponíveis, bem como os métodos de ionização e os analisadores de 

massa. É o detecto ideal para estudos de bioequivalência (NETO & NUNES, 2003). 

 

 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

Esse detector combina o poder de separação da CLAE ás informações estruturais 

obtidas pela RMN. Não é um detector de uso rotineiro, devido à dificuldade encontrada 

em sua hifenação à CLAE. O desenvolvimento em relação ao tempo necessário para a 

aquisição de dados e a supressão dos sinais do solvente (CIOLA, 1999; SKOOG et al., 

2002, NETO & NUNES, 2003). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar através de técnicas termoanalíticas e cromatográficas o comportamento 

de fármacos anti-reumáticos frequentemente manipulados pelo setor magistral. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterização térmica da ciclobenzaprina, prednisona, diacereína, 

hidroxicloroquina e meloxicam, através da Análise Térmica Diferencial (DTA); 

 

 Avaliar termicamente as alterações dos fármacos em estudo quando associados entre 

si em misturas binárias; 

 

 Desenvolver metodologia analítica em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

para os fármacos em estudo; 

 

 Analisar através da Espectrometria no Infravermelho e da Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência os fármacos isoladamente e as misturas binárias antes e após 

aquecimento controlado; 
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RESUMO 

A análise térmica, uma importante técnica analítica, vem sendo extremamente utilizada 

na caracterização de fármacos. A ciclobenzaprina (C) e suas misturas binárias com 

hidroxicloroquina (H), meloxicam (M), diacereína (D) e prednisona (P), foram 

analisadas por Análise Térmica Diferencial (DTA), através da qual foi possível observar 

diminuição da estabilidade térmica da ciclobenzaprina quando associada aos fármacos 

em estudo. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o setor magistral apresentou um vertiginoso crescimento 

assumindo uma importância cada vez maior dentro do mercado de medicamentos e, 

consequentemente contribuindo para a saúde pública brasileira. Como era de se esperar, 

a qualidade do produto manipulado tem sido objeto de inúmeras discussões e debate, 

sendo o tema mais freqüente nos últimos dois anos, principalmente em função da RDC 

33 [1]. 

O medicamento manipulado por ser específico e diferenciado possui inúmeros 

benefícios, dentre eles a possibilidade de associação de fármacos em uma mesma forma 

farmacêutica. Dentre as classes terapêuticas frequentemente manipuladas pode-se 

destacar a classe dos anti-reumáticos, principalmente em associação a ciclobenzaprina, 

3-(5H-dibenzo {a,b}ciclohepten-5-ilideno)-N,N-dimetil-1-propanamina (Figura 1), um 

potente relaxante muscular de ação central, aprovado pelo FDA em 1977 e 2003, na 

forma de administração comprimidos de 10mg e 5mg, respectivamente [2-3]. 

 

 

 

 

 

              Figura 1. Estrutura química da ciclobenzaprina. 

 

Os fármacos, mais prescritos para manipulação associados à ciclobenzaprina 

são: hidroxicloroquina (H), composto 4-aminoquinolínico, usado como anti-reumático a 

bastante tempo [4] , prednisona (P), glicocorticóide, meloxicam (M), um potente 

antiinflamatório mono-esteroidal, derivado dos oxicans e seletivo para isoenzima COX-
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2 [5]; e a diacereína (D), utilizada no tratamento sintomático e nas manifestações da 

osteoartrite [6]. 

Os métodos termoanalíticos permitem medir as mudanças de uma propriedade 

física ou química de um material, em conseqüência da temperatura. Mediante a análise 

térmica é possível avaliar as interações fármaco/fármacos, fármaco/excipientes, pureza, 

polimorfismo, além de predizer a estabilidade de uma formulação [7-8]. 

A Análise Térmica Diferencial (DTA) pode ser definida como uma técnica em 

que a diferença de temperatura entre a substância e a referência é medida como função 

da temperatura, enquanto a substância e a referência são submetidas a um programa de 

temperatura controlada [9]. 

O objetivo desse estudo foi investigar através da DTA, a estabilidade térmica da 

ciclobenzaprina (C) quando associada em misturas binárias com a hidroxicloroquina 

(H), prednisona (P), meloxicam (M) e diacereína (D). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As matérias-primas Prednisona, Ciclobenzaprina e Hidroxicloroquina foram 

obtidas da DEG � Importação de Produtos Químicos Ltda. e o Meloxicam e a 

Diacereína foram obtidas na GALENA, ambos fornecedores nacionais. 

Paro o estudo de Análise Térmica Diferencial (DTA) as misturas binárias foram 

preparadas na proporção 1:1. As curvas do DTA das matérias primas e das misturas 

binárias foram obtidas no equipamento modelo Shimadzu � DTA-50, sob atmosfera de 

Hélio, com fluxo de 50 mL/min., obedecendo a uma razão de aquecimento de 

10°C/min. até atingir 400°C, seguindo com 25°C/min. até atingir a temperatura final de 

900°C. Foram utilizadas amostras de aproximadamente 8 mg em um porta amostra de 

alumina. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As curvas de DTA dos fármacos isolados (C, D, H, M e P) (Figura 2) 

apresentaram processo endotérmico característico de fusão. Os dados da Tabela 1 

mostram os processos de fusão dos fármacos C, D, H, M e P em temperaturas de 

219,62°C, 250,30°C, 247,41°C, 261,63°C e 242,50°C, respectivamente. 

 

 Figura 2. Curva DTA dos fármacos isolados. 

 

Tabela 1. Valores dos parâmetros das curvas de DTA dos fármacos estudados. 

Amostra  Processo 
Temperatura 

inicial (°C) 

Temperatura 

final (°C) 

Pico 

(°C) 

∆H 

(J/g) 

Altura do 

pico (UV) 

C 1º 216,45 224,08 219,62 -65,07 -18,06 

D 1º 216,7 256,33 250,3 -164,34 -14,85 

H 1º 242,23 253,94 247,41 -69,32 -12,43 

M 1º 257,51 265,87 261,63 -40,25 -15,3 

P 1º 238,03 247,12 242,5 -54,83 -11,37 
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Através das curvas de DTA das misturas binárias envolvendo ciclobenzaprina e 

demais fármacos (C-M, C-P, C-H e C-D) (Figura 3), pôde-se observar que todas as 

misturas binárias apresentam processo de fusão característico de misturas eutéticas com 

deslocamento significativo para temperaturas inferiores, podendo indicar uma 

incompatibilidade entre as misturas alterando a estabilidade das misturas. Estes dados 

são comprovados através da Tabela 2, que mostra os parâmetros térmicos das curvas 

das misturas, envolvendo a ciclobenzaprina e demais fármacos.  

      Figura 3. Curva DTA das misturas binárias com ciblobenzaprina. 

 

Tabela 2 � Parâmetros térmicos das curvas de DTA das misturas binárias com 

ciclobenzaprina. 

Amostra  Processo Temperatura 

inicial (°C) 

Temperatura 

final (°C)  

Pico 

(°C) 

∆H (J/g) Altura do 

pico (UV)  

C 1º 216,45 224,08 219,62 -65,07 -18,06 
CH 1º 177,99 193,22 186,21 -51,48 -7,39 

CP 1º 171,38 193,01 178,4 -125,72 -11,67 

CD 1º 188,67 205,92 196,66 -136,83 -15,28 

CM 1º 185,25 199,48 194,92 -40,11 -5,63 
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CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados, pôde-se concluir a presença de diferença significativa 

entre os processos de fusão das matérias-primas isoladas e das misturas binárias 

contendo ciclobenzaprina, demonstrando provavelmente a redução da estabilidade da 

ciclobenzaprina, quando associada aos fármacos em estudo. Dessa forma, a Análise 

Térmica Diferencial, apresentou-se importante na caracterização térmica e na avaliação 

da estabilidade de fármacos e misturas binárias. 
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RESUMO 

Este trabalho relata um estudo realizado com fármacos anti-reumáticos freqüentemente 

manipulados pelo setor magistral, com o objetivo de analisar analiticamente as 

alterações nos fármacos anti-reumáticos, prednisona, ciclobenzaprina, diacereína e 

meloxicam e suas possíveis associações binárias. Foram utilizadas para analisar as 

amostras, as seguintes técnicas: análise térmica diferencial (DTA), espectrometria no 

infravermelho e a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Nas condições a que 

foram submetidas às amostras foi possível observar, através das técnicas utilizadas, a 

instabilidade dos fármacos nas misturas binárias em estudo. 

Palavras � Chaves: anti-reumáticos, análise térmica, cromatografia 

______________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

Diante do crescimento do setor magistral nos últimos anos, muitos debates a 

respeito da qualidade dos seus produtos vêm sendo realizados, principalmente em 

função da RDC 33, de Maio de 2000[1]. 

No Brasil vêm crescendo a opção por fórmulas manipuladas, como alternativa 

aos medicamentos industrializados, uma vez que o medicamento manipulado é 
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específico, diferenciado, possui qualidade e custo reduzido, em relação aos 

medicamentos industrializados. Dentre os vários benefícios do medicamento 

manipulado, podemos destacar a possibilidade da associação entre fármacos nas 

diversas classes terapêuticas, incluindo a classe dos anti-reumáticos [2]. 

Os fármacos anti-reumáticos, mais prescritos para associação em manipulação 

são: ciclobenzaprina (C), potente relaxante muscular que atua no sistema nervoso 

central a nível cerebral [3-4], prednisona (P), glicocorticóide com propriedades anti-

inflamatórias e imunosupressivas, meloxicam (M), um potente antiinflamatório mono-

esteroidal, derivado dos oxicans e seletivo para isoenzima COX-2 [5-6] e a diacereína 

(D), utilizada no tratamento sintomático e nas manifestações da osteoartrite [7]. 

Os métodos termoanalíticos tornaram-se uma ferramenta quase essencial nos 

estudos de estabilidade de produtos frente à variação de calor, fornecendo informações 

precisas [8-9-10]. 

Esse estudo teve como objetivo avaliar termicamente, através da Análise 

Térmica Diferencial (DTA), do Infravermelho (IR) e da Cromatografia Líquido de Alta 

Eficiência (CLAE), as possíveis alterações nos fármacos anti-reumáticos (P, C, D e M), 

assim como na associação fármaco/fármaco nas misturas binárias (C-M, C-P, C-D, M-

P, M-D e P-D), após aquecimento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As matérias-primas Prednisona e Ciclobenzaprina foram obtidas da DEG � 

Importação de Produtos Químicos Ltda. e o Meloxicam e Diacereína foram obtidas na 

GALENA, ambos fornecedores nacionais. 
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Análise Térmica Diferencial (DTA) 

Para o estudo de Análise Térmica Diferencial (DTA) as misturas binárias foram 

preparadas na proporção 1:1. As curvas do DTA das matérias primas e das misturas 

binárias foram obtidas no equipamento modelo Shimadzu � DTA-50, sob atmosfera de 

Hélio, com fluxo de 50 mL/min., obedecendo uma razão de aquecimento de 10°C/min. 

até atingir 400°C, seguindo com 25°C/min. até atingir a temperatura final de 900°C. 

Foram utilizadas amostras de aproximadamente 8 mg em um porta amostra de alumina. 

 

Espectrometria no Infravermelho 

O estudo de Espectrometria no Infravermelho foi realizado em duas etapas no 

equipamento modelo Bruker IFS 66 utilizando pastilhas de KBr. Na primeira etapa do 

estudo, os fármacos isolados e as misturas binárias, preparadas na proporção 1:1, foram 

submetidas ao IR. Na segunda etapa do estudo, os fármacos isolados e as misturas 

binárias, preparadas à temperatura ambiente na proporção 1:1, foram aquecidas em 

mufla EDGCON3P da EDG Equipamentos, com razão de aquecimento de 10°C/min. 

até atingir a temperatura deseja, permanecendo nela por 5 minutos, como mostra a 

Tabela 1. Após resfriamento, os fármacos isolados e as misturas binárias foram 

submetidos ao IR. 

         

Tabela 1. Parâmetros de aquecimento dos fármacos isolados e das  
associações.    

 
 

 

 

 

 

 

 

Amostras Temperatura Desejada 

Ciclobenzaprina (C) 230°C 

Meloxicam (M) 270°C 

Prednisona (P) 250°C 

Diacereína (D) 260°C 

Ciclobenzaprina + Prednisona (C-P) 190°C 

Ciclobenzaprina + Meloxicam (C-M) 200°C 

Ciclobenzaprina + Diacereína (C-D) 200°C 

Prednisona + Meloxicam (P-M) 230°C 

Prednisona + Diacereína (P-D) 230°C 

Meloxicam + Diacereína (M-D) 230°C 
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Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

Materiais e Equipamentos 

A acetonitrila (CH3CN) e o metanol (MeOH) foram adquiridos da J.T.Baker 

(Phillipsburg NJ, EUA), o fosfato de sódio da VETEC (Rio de janeiro, RJ, Brasil). A 

água deionizada foi preparada usando um sistema de Milli-Q (Millipore, Molsheim, 

France). 

O estudo de cromatografia líquida de alta eficiência foi realizado em sistema 

cromatográfico Shimadzu (Kyoto, Japan) composto por bomba LC-10ADVP, auto-

injetor SIL-10A, uma unidade de degazeificação DGV � 10AL, forno CTO-10A VP, 

detector SPD-10ª VP UV e unidade de controle SCL 10 A-VP. Os dados das análises 

foram adquiridos e processados no software CLASS-VP (v.6.2), instalado em um 

Pentium PC com Windows 98. 

A coluna cromatográfica utilizada foi uma Phenomenex Luna
® C 18 (150 x 4,6 

mm). A fase móvel consistiu num gradiente de concentração (Tabela 2) da mistura de 

Tampão Fosfato de Sódio (pH 3) e acetonitrila (CH3CN), com uma taxa de fluxo de 

2mL/min e o volume de injeção no sistema cromatográfico foi de 25µL, forno a 40°C. 

As amostras dos fármacos isolados (P, C, D e M) e suas respectivas misturas binárias 

(C-M, C-P, C-D, M-P, M-D e P-D) aquecidas e sem aquecer foram solubilizadas em 

metanol. 

      Tabela 2. Gradiente de concentração da fase móvel. 

 
 

 

 

 

Tempo Gradiente (%) 

(minutos) (Tampão fostato de sódio : ACN) 

0,01   70:30 

2,5   70:30 

3   50:50 

7   50:50 

7,5   70:30 

8 Final 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As curvas de DTA dos fármacos isolados (P, C, D e M) (Figura1) apresentaram 

processo endotérmico característico de fusão. 

      Figura 1. Curva DTA dos fármacos isolados (MP). 

 

Os dados da Tabela 3 mostram os processos de fusão dos fármacos P, C, D e M 

em temperaturas de 242,50°C, 219,62°C, 250,30°C, 261,63°C, respectivamente, as 

quais corroboram com os dados da literatura [11]. 

 

Tabela 3. Valores dos parâmetros das curvas de DTA das matérias-primas isoladas. 

Amostra 

(°C) 

Processo 

Temperatura 

Inicial (°C) 

Temperatura 

Final (°C) 

Pico 

(°C) 

∆H 

(J/g) 

Altura do 

pico (UV) 

P 1° 238,03 247,12 242,50 -54,83 -11,37 

C 1° 216,45 224,08 219,62 -65,07 -18,06 

D 1° 215,70 256,33 250,30 -164,34 -14,85 

M 1° 257,51 265,87 261,63 -40,25 -15,30 
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Através das curvas de DTA das misturas binárias (C-M, C-D e M-D) (Figura 3) 

e (D-P, P-M e C-P) (Figura 2), pôde-se observar que todas as misturas binárias 

apresentaram processo de fusão característico de misturas eutéticas com deslocamento 

significativo para temperaturas inferiores, podendo indicar uma incompatibilidade entre 

os fármacos, alterando a estabilidade dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 2. Curva DTA dos fármacos isolados (D, P, M e C) e associações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -   

Figura 3. Curva DTA dos fármacos isolados (C, D e M) e associações. 
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Estes dados são comprovados através da Tabela 4, que mostra os processos de 

fusão das misturas binárias envolvendo os fármacos anti-reumáticos em estudo. 

 

Tabela 4. Valores dos parâmetros das curvas de DTA das misturas binárias. 

Amostra 

(°C) 

Processo 

Temperatura 

Inicial (°C) 

Temperatura 

Final (°C) 

Pico 

(°C) 

∆H 

(J/g) 

Altura do 

pico (UV) 

CP 1º 171,38 193,01 178,40 -125,72 -11,67 

CD 1º 188,67 205,92 196,66 -136,83 -15,28 

CM 1º 185,25 199,48 194,92 -40,11 -5,63 

PM 1º 217,21 228,87 221,39 -60,10 -10,79 

PD 1º 213,80 230,44 222,78 -42,27 -4,86 

MD 1º 213,41 224,82 217,91 -69,55 -11,71 

 

Através do estudo de Espectrometria no Infravermelho (IV), uma técnica de 

caráter mais qualitativo que quantitativo, não foi possível identificar através dos 

espectros diferenças significativas nos fármacos isolados e nas misturas binários antes e 

após o aquecimento, uma vez que, as principais bandas de absorção dos fármacos 

permaneceram nos espectros mesmo depois da amostra ter sido aquecida, podendo 

provavelmente indicar uma degradação morfológica e não molecular (Figura 4). 
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Figura 4. Espectros dos fármacos isolados sem aquecimento e com aquecimento. 
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Os espectros das misturas binárias antes e após o aquecimento apresentaram 

bandas de absorção características de cada fármaco presentes na mistura (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Espectros das misturas binárias dos fármacos estudados sem e com 

aquecimento. 
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Por meio da análise cromatográfica foi possível observar alterações quantitativas 

tanto nos fármacos isoladamente como nas misturas binárias, após submissão ao 

aquecimento. 

No desenvolvimento do método cromatográfico, após varredura 

espectrofotométrica no intervalo de 200,00 a 400,00 nm, foi selecionado 230 nm como 

o melhor comprimento de onda em que os fármacos em estudo são absorvidos mais 

intensamente. 

Pode-se observar a seletividade do método através do perfil cromatográfico 

(Figura 6), onde a prednisona, a ciclobenzaprina, a diacereína e o meloxicam, 

apresentaram tempos de retenção de 3.54min., 4.61min., 5.56min. e 6.54min., 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 6. Perfil cromatográfico dos fármacos anti-reumáticos. 

 

Através do estudo de linearidade e pelo método dos mínimos quadrados obteve-

se a equação da reta para cada fármaco estudado. A linearidade do método foi 

comprovada, pelos coeficientes de correlação (R
2) de cada fármaco, os quais foram 
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obtidos através da análise de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados. 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5. Equação da reta e coeficientes de correlação (R2) dos fármacos anti-
reumáticos. 

 
 

Através da Tabela 6 é possível observar os resultados da repetibilidade 

analisados por área, os quais foram realizados com injeções das amostras em um mesmo 

dia e na mesma concentração (25µg/mL), no mesmo laboratório e pelo mesmo analista. 

Os valores de coeficiente de variação foram inferiores ao especificado pela Resolução 

RE n° 899 vigente, que especifica o limite do coeficiente de variância de 5,0 %. 

 

Tabela 6. Avaliação da repetibilidade dos fármacos anti-reumáticos em relação às suas 

áreas. 

CV � coeficiente de variação 

 

Fármacos Equação da reta R
2
 

Prednisona y = 3.96712e-005 X - 0.176731 0,99496 

Ciclobenzaprina y = 1.30732e-005 X + 0.808098 0,991315 

Diacereína y = 3.81169e-005 X - 6.55632 0,993536 

Meloxicam y = 6.28732e-005 X + 2.00335 0,99317 

Área 
Amostra 

Prednisona Ciclobenzaprina Diacereína Meloxicam 

1 662958 1918522 1107748 394964 

2 641885 1859995 1060322 431382 

3 655667 1902436 1045563 424905 

4 681974 1942123 1071509 431268 

5 646082 1889279 1064080 432122 

6 664294 1970825 1071379 436793 

MÉDIA 658810 1913863 1070100 425239 

DESVPAD 14437,4 39247,2 20760,1 15307,8 

CV% 2,191 2,051 1,940 3,600 
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É possível observar através da Figura 7 a degradação que os fármacos isolados 

sofreram após o aquecimento, sendo a diacereína o fármaco mais sensível a 

temperatura, visto que apresentou uma degradação de 81,44 % após o aquecimento. 

Figura 7. Degradação dos fármacos isoladamente após o aquecimento. 

 

Analisando da Tabela 7, é possível observar que a maioria dos fármacos foram 

mais degradados nas misturas binárias aquecidas do que isoladamente após o 

aquecimento. 

  
Tabela 7. Percentual de degradação dos fármacos isoladamente e nas misturas binárias 

após aquecimento. 
 

Amostras 
Prednisona 

(%) 

Ciclobenzaprina 

(%) 

Diacereína 

(%) 

Meloxicam 

(%) 

Isolados 73,89 5,68 81,44 24,7 

Prednisona - Ciclobenzaprina 100 68,59 - - 

Prednisona - Diacereína 83,76 - 63,27 - 

Prednisona - Meloxicam 100 - - 69,37 

Ciclobenzaprina - Diacereína - 57,38 66,02 - 

Ciclobenzaprina - Meloxicam - 53,09 - 59,53 

Diacereína - Meloxicam - - 95,69 89,39 
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Comparando às misturas binárias aquecidas e sem aquecer, envolvendo a 

prednisona, (P-C, P-D, P-M) foi possível observar que a mesma sofreu degradação de 

100 % quando associada à ciclobenzaprina e ao meloxicam e 83,76 % quando associada 

a diacereína. 

A ciclobenzaprina foi mais fortemente degradada, possivelmente devido ao 

aquecimento, quando associada à prednisona, com 68,59%, seguindo da diacereína e do 

meloxicam, com 57,38% e 53,09% de degradação, respectivamente. 

A diacereína foi o fármaco que sofreu menor degradação devido à associação 

com os fármacos anti-reumáticos em estudo, visto que ao ser aquecida isoladamente, foi 

degradada 81,44%, e quando associada a prednisona e a ciclobenzaprina, em misturas 

binárias aquecidas, sofreu degradação de 63,27% e 66,02%, respectivamente, em 

relação as misturas não aquecida. Porém, em associação com o meloxicam, na mistura 

aquecida, a diacereína foi degradada 95,69% em relação à mistura não aquecida, 

aumentado sua degradação em 14,25% em relação à degradação obtida quando o 

fármaco isolado foi submetido ao aquecimento. 

O meloxicam sofreu degradação de 69,37%, 59,53% e 89,39% quando associado 

à prednisona, a ciclobenzaprina e a diacereína, respectivamente. 

 Dentre as misturas binárias estudados foi possível observar que a associação 

entre prednisona e ciclobenzaprina é provavelmente a mais instável devido ao 

aquecimento, dados este que corrobora com os dados obtidos no estudo de análise 

térmica diferencial. 

 

CONCLUSÃO 

A Análise Térmica Diferencial apresentou-se como um método importante na 

caracterização térmica e na avaliação da estabilidade de fármacos e misturas binárias, 
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visto que, segundo os resultados obtidos, foi possível concluir a presença de diferença 

significativa entre os processos de fusão dos fármacos isolados e das misturas binárias 

termicamente analisadas, demonstrando a possível redução da estabilidade dos fármacos 

em estudo, quando associados. 

Segundo os resultados obtidos por Espectrometria no Infravermelho (IV), não 

foi possível identificar alterações significativas nos fármacos isolados e nas misturas 

binárias, antes e após o aquecimento. 

O método proposto para detecção e quantificação da prednisona, 

ciclobenzaprina, diacereína e meloxicam por CLAE, se mostrou adequado dentro dos 

parâmetros analisados, visto que foi possível analisar as alterações significativas entre 

os fármacos e as misturas binárias antes e após o aquecimento.  

Os resultados obtidos por CLAE corroboram com os obtidos na análise térmica, 

uma vez que indicam uma possível redução na estabilidade dos fármacos quando 

associados. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitiram as seguintes considerações: 

 

 As misturas binárias envolvendo a ciclobenzaprina, prednisona, diacereína, 

meloxicam e hidroxicloroquina demonstraram alteração na estabilidade dos 

fármacos, uma vez que todas as misturas binárias apresentaram processo de 

fusão característico de misturas eutéticas com deslocamento significativo para 

temperaturas inferiores; 

 

 A Espectrometria no Infravermelho não demonstrou ser uma técnica adequada 

para analisar as diferenças nos fármacos e nas misturas binárias antes e após o 

aquecimento; 

 

 A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência se mostrou uma técnica adequada 

para quantificação da ciclobenzaprina, prednisona, diacereína e do meloxicam, 

pois através dela foi possível avaliar as alterações nos fármacos e nas misturas 

binárias após o aquecimento; 

 

 Todos os fármacos analisados isoladamente sofreram degradação devido o 

aquecimento; 

 

 Os fármacos foram degradados em diferentes proporções pelo aquecimento, 

quando associados em misturas binárias; 
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6. PERSPECTIVAS 

 

 Desenvolvimento de metodologia analítica para estudo das associações da 

hidroxicloroquina com os demais fármacos em estudo; 

 

 Avaliação térmica e cromatográfica das misturas ternárias e quaternárias dos 

fármacos anti-reumáticos em estudo, frequentemente manipuladas pelo setor 

magistral; 

 

 Estudo farmacotécnico e termoanalítico de diferentes formulações existentes no 

setor magistral com os fármacos em estudo; 

 

 Estudo de estabilidades das formulações encontradas no setor magistral, 

utilizando os fármacos anti-reumáticos questionados neste estudo; 

 

 Estudo de liberação in vitro e in vivo dos fármacos associados (cápsulas 

manipuladas), visando uma possível co-relação com as técnicas termoanalíticas 

e cromatográficas; 
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RESUMO 

 

 

ESTUDO TERMOANALÍTICO E CROMATOGRÁFICO DE FÁRMACOS 

ANTI-REUMÁTICOS FREQÜENTEMENTE MANIPULADOS PELO SETOR 

MAGISTRAL 

 

Atualmente, o setor magistral exerce um importante papel nos cuidados para com a 
saúde, sendo necessário cada vez mais sua adequação à legislação vigente, de modo a 

garantir a qualidade de seus produtos. No Brasil, é crescente a opção por fórmulas 

manipuladas, como alternativa aos medicamentos industrializados, uma vez que é 

possível o preparo de medicamentos personalizados, com qualidade e de custo reduzido, 

em relação aos medicamentos industrializados. Dentre os benefícios que o medicamento 

manipulado apresenta, podemos destacar a possibilidade da associação entre fármacos 

nas diversas classes terapêuticas, incluindo a classe dos anti-reumáticos. A partir deste 

cenário, o presente trabalho teve como objetivo analisar termicamente as alterações nos 

fármacos anti-reumáticos, ciclobenzaprina, hidroxicloroquina, meloxicam, diacereína e 

prednisona e suas possíveis associações binárias. Primeiramente foi realizado um estudo 

térmico, através da Análise Térmica Diferencial (DTA) nos fármacos isolados e nas 

misturas binárias, para avaliar as mudanças nas propriedades físico-químicas em 

conseqüência da temperatura. Os resultados mostraram que as misturas binárias 

apresentaram ponto de fusão característico de misturas eutéticas com deslocamento para 

temperaturas inferiores, podendo indicar interações entre os fármacos utilizados nas 

misturas, deixando-os menos estáveis. Em seguida, foi realizado estudo de 

Espectrometria no Infravermelho (IV) e de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE), nos fármacos isolados e nas misturas binárias, preparadas na proporção 1:1. As 

análises foram realizadas antes e após submeter às amostras ao aquecimento, com 

intuito de analisar a presença ou não de alterações decorrentes do aquecimento. Os 
resultados mostraram que através do IV não foi possível identificar alterações 

significativas nos fármacos isolados e nas misturas, antes e após o aquecimento. Porém, 

através da CLAE foi possível observar essas alterações, uma vez que todos os fármacos 

foram degradados após o aquecimento. As misturas binárias mostraram-se instáveis, 

pois houve degradação dos fármacos após o aquecimento, resultados esses que 

corroboram com os obtidos na análise térmica, podendo indicar uma possível redução 

na estabilidade desses fármacos quando associados. As técnicas utilizadas neste trabalho 

para avaliação dos fármacos anti-reumáticos frequentemente utilizados na manipulação 

se mostraram eficazes, uma vez que foi possível avaliar as modificações nas 

propriedades físico-químicas, as alterações e interações, antes e após o aquecimento, 

nos fármacos isolados e nas misturas binárias. 
 
Palavras-chaves: Anti-reumáticos � Análise Térmica � Infravermelho - Cromatografia 
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ABSTRACT 

 

 

THERMOANALITIC AND CHROMATOGRAPHIC STUDY OF DRUGS 

FREQUENT ANTI-RHEUMATICS MANIPULATION BY THE MAGISTERIAL 

SECTION 

 
Nowadays, the magisterial section plays an important role in health care, becoming 
necessary each time more in its adaptation to the legislation, in a form to guarantee the 
quality of the products. In Brazil, it is increasing the options for manipulated formulas 
as an alternative, to the industrial medication, as it is possible, the preparation of 
personalized medication has quality and a reduced cost, in relation to industrialized 
medication.  Among the benefits that manipulated medication presents, we are able to 
outset the possibility of associating between drugs in several therapeutic classes, 
including an anti-rheumatics class.  Apart from this scenery, the actual work had an 
objective to analyse the thermal alterations in the drugs, cyclobenzaprine, 
hydroxycloroquine, meloxicam, diacerhein and prednisone and its possible association 
of two elements. First a thermal study was done, through a differential thermal analysis 
(DTA) in isolated drugs and in a mixtures of two elements to evaluate the changes in its 
physical-chemistry properties in a temperature consequence. The results showed that the 
mixtures of two elements presented a typical melting point of euthetic mixtures with 
dislocation to the left in a lower temperatures, it can indicate interactions between the 
utilized drugs in the mixtures, making them less stable. Afterwards, a study was done on 
an Spectrometry in the Infra-Red (IV) and of the High-Performance Liquid 
Chromatographic (CLAE), on the isolated drugs and in the mixtures of two elements, 
prepared in a proportion 1:1. The analyses were done before and after submitting the 
samples into heating, with the intuitive to analyse the presence or not of the following 
alteration because of the heating. The results showed through the IV, that it was not 
possible to identify significant alteration in the drugs and in the mixtures, before and 
after the heating.  However, through CLAE, it was possible to observe these alteration, 
once that all the drugs were degraded after the heating.  The mixture of the two 
elements showed unstability, so there were degradation of the drugs after the heating, 
resulting a streng then obtained of the thermal analysis, being able to indicate a possible 
reduction on the stability of these drugs when it is associated.  The techniques used in 
this work to evaluate the drugs frequent anti-rheumatics in the manipulation if it showed 
efficiency, once it was possible to evaluate the modifications in the physical-chemistry 
properties, the alteration and the interactions, before and after the heating, the isolated 
drugs and the mixtures of the two elements. 
 
Key- words:  Anti-rheumatics - Thermal Analysis - Infra-Red - Chromatographic 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a farmácia de manipulação exerce um papel fundamental nos 

cuidados com a saúde. O �Food and Drug Administration� (FDA) reconhece a 

importância das farmácias de manipulação e apóia a manipulação de medicamentos de 

acordo com a legislação vigente (ALLEN, 2005). 

Considerando que a manipulação de medicamentos é o método tradicional de 

preparo de medicamentos personalizados, visando o atendimento de necessidades 

específicas e às vezes únicas do profissional prescritor e do paciente, fica claro o papel 

de responsabilidade que este setor deve assumir em prol de oferecer produtos de 

qualidade à população (FERREIRA, 2002). 

Dentre as diversas classes terapêuticas frequentemente manipuladas, pode-se 

incluir a classe dos anti-reumáticos, visto que diferentes fármacos são utilizados no 

tratamento das mais diversas doenças reumáticas, sendo muitas vezes necessária à 

associação dos fármacos para obter melhores resultados do tratamento (BRASIL, 

2006a) 

Nos últimos anos, ocorreram avanços notáveis na terapia com fármacos anti-

reumáticos, utilizados não só para aliviar os sintomas, mas também para reduzir o 

progresso destrutivo das doenças reumatológicas. O tratamento agressivo da doença, 

com medicamentos apropriados, vem sendo a melhor alternativa (MAYO, 2006).  

A ciclobenzaprina, 3-(5H-dibenzo [a,b]cicloepteno-5-ilideno)-N,N-dimetil-1-

propanamina, é um potente relaxante muscular que atua no sistema nervoso central à 

nível cerebral. Estudos clínicos em humanos e testes laboratoriais em animais descritos 

na literatura mostraram sua ação na redução ou eliminação da hiperatividade muscular 

(CONSTANZER et al., 1995). 

A hidroxicloroquina, 2-[[4-(7-cloro-4-quinoline)amino] pentil]etilamino]etanol, 

é uma 4-aminoquinolona utilizada no tratamento da malária e como anti-reumático. 

Segundo a literatura esse fármaco pode ser associado com antiinflamatórios não 

esteroidais (AINES) e geralmente não exibe interações adversas com outros agentes 

reumáticos (GOOL et al., 2001; CARDOSO & BONATO, 2005). 

A diacereína (4,5 bis (acetiloxi)-9-10 dihidro-9-10dioxi-2-ácido 

antracenocarboxílico), é uma antraquinona que segundo estudos clínicos, apresenta 

efeito benéfico no tratamento da osteoartrite e na prevenção de doenças vasculares 

(GIANNELLINI et al., 2005). 
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O meloxicam (4-hidroxi-2-metil-N(5-metil-2-tiazol)-2-H-1, 2benzotiazina-3-

carboxamida-1,1-dioxido), é uma droga antiinflamatória não-esteroidal da classe 

enolcarboxamida, potente inibidor da ciclooxigenase (COX), utilizado no tratamento de 

várias doenças entre elas as reumáticas (NAIDU et al, 2004; JI et al, 2005). 

A prednisona, 17,21-diidróxi-pregna-1,4-dieno-3, 11,20-triona, é um 

glicocorticóide com propriedades anti-inflamatórias e imunosupressivas, amplamente 

utilizado nas doenças reumáticas inflamatórias mais graves (GOODMAN & GILMAN, 

2005). 

A incompatibilidade medicamentosa é um assunto complexo, sobre tudo na 

farmácia magistral, onde se trabalha com inúmeras substâncias e se manipula com 

maior freqüência suas associações em uma formulação (FERREIRA, 1999). 

Para VOIGT, as incompatibilidades, classificadas em físicas, químicas e 

farmacológicas, compreendem os efeitos recíprocos entre dois ou mais componentes de 

uma preparação farmacêutica, com propriedades antagônicas entre si, que frustram ou 

colocam em dúvida a finalidade para qual foi concebido o medicamento. As 

incompatibilidades podem prejudicar a atividade, impedir o doseamento exato do 

medicamento e influir no aspecto da formulação, tornando-a inaceitável (FERREIRA, 

1999). 

As técnicas termoanalíticas são aplicadas nos testes de compatibilidade 

farmacêutica por detectar em muitas situações, interações físicas e/ou químicas 

permitindo analisar a viabilidade ou não da associação (NASCIMENTO, 2000). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. FARMÁCIA MAGISTRAL 

 

No passado, a manipulação magistral de medicamentos era sinônimo de 

farmácia. Ao longo da história os farmacêuticos sempre tiveram que manipular para 

seus pacientes medicamentos em doses personalizadas, sempre que prescritas pelos 

médicos, mas no início do século XX, a indústria farmoquímica iniciou a fabricação de 

uma miríade de fármacos e medicamentos, diminuindo a necessidade por medicamentos 

manipulados. Entretanto, muitas mudanças aconteceram desde o final do século XX e a 

indústria farmacêutica nem sempre é mais capaz de suprir as exigências de 

medicamentos que os pacientes necessitam (ALLEN, 2005). 

Nos últimos anos o setor magistral apresentou um vertiginoso crescimento, 

assumindo uma importância cada vez maior dentro do mercado brasileiro de 

medicamentos, devido aos benefícios que o medicamento manipulados apresenta como 

por exemplo a facilidade posológica, a possibilidade de escolha da forma farmacêutica, 

economia e personalização terapêutica (FERREIRA, 2006). 

 O crescimento trouxe novos desafios para a farmácia magistral, principalmente 

no que diz respeito à conquista da credibilidade do produto manipulado, devido à 

suposta ausência de um controle da qualidade rígido das matérias-primas e dos produtos 

acabados, assim como ausência de controle do processo de produção e sua 

reprodutibilidade. Dessa forma, a qualidade do produto manipulado tem sido tema 

freqüente de discussões e debates, no Brasil principalmente em função da Resolução 33, 

de maio de 2000 (RDC 33/00) e nos Estados Unidos através da lei sancionada pelo 

presidente Bill Clinton em 1998 (FERREIRA, 2002; BRASIL, 2006b). 

A RDC 33 tem como objetivo maior a busca por um processo de qualidade 

conduzido através das Boas Práticas de Manipulação Farmacêutica (BPMF), onde o 

controle da qualidade é ferramenta indispensável para atingir um produto com qualidade 

farmacopéica (FERREIRA, 2002). 

Em 1998 o presidente Bill Clinton sancionou a lei que instituiu a farmácia 

magistral nos Estados Unidos gerando em 2000 a publicação do Pharmacy 

Compounding dentro da United States Pharmacopoeia 24ª edição (USP 24) tornando o 

setor magistral reconhecido naquele país (FERREIRA, 2002). 
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) iniciou a revisão da RDC 

33/00, divulgando dia 18 de abril de 2005, a Consulta Pública nº 31 (CP-31), a qual 

previa novas normas para o segmento magistral. Mesmo sendo favorável à atualização 

da RDC 33/00, líderes do setor magistral se manifestaram contra vários itens presentes 

na CP-31 como, por exemplo, a proibição da comercialização de produtos em 

apresentação e concentração equivalentes às fornecidas pela indústria (SOUZA, 2005; 

BRASIL, 2005a). 

Após análise dos pontos considerados �não adequados�, a Anvisa se propôs a 

reformular sua proposta (ANFARMAG, 2005). 

 

2.2. REUMATOLOGIA 

 

Seguindo um conceito amplo, podem-se considerar as doenças reumáticas como 

um conjunto de enfermidades, a maioria de causa desconhecida, às vezes traumática, 

caracterizada fundamentalmente por dor e pela localização nas articulações, no tecido 

conjuntivo subcutâneo ou intersticial, nos órgãos do aparelho locomotor, nas 

aponeuroses, tendões, bolsas serosas, panículo adiposo, músculos e nos nervos 

periféricos, somáticos e vegetativos (HOULI, 1973). 

As doenças reumáticas só perdem para as doenças cardiovasculares, em número 

de pessoas. Nos Estados Unidos, mais de 30 milhões de pessoas encontram-se afetadas. 

Sabe-se ainda que a cada ano tais moléstias fazem cerca de 250.000 novas vítimas. No 

Brasil estima-se a existência de aproximadamente 8.000.000 de reumáticos 

(KOROLKOVAS & JOSEPH, 1988). 

É difícil sugerir uma boa classificação para as doenças reumáticas. Nenhuma 

classificação é completa, já que a causa é frequentemente desconhecida ou mal definida, 

havendo muita �sobreposição� dos fatores clínicos radiológicos e imunológicos entre as 

diversas condições (GOLDING, 2001). 

Segundo Golding 2001, as doenças reumáticas podem ser classificadas em doze 

grupos (Tabela 1.). 
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Tabela 1. Classificação das doenças reumáticas. 

GRUPOS DENOMINAÇÃO EXEMPLOS 

 Artrite reumatóide

 EspondialiteI 
Artrite inflamatória de causa 

desconhecida 
 Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo (Lúpus)

 Osteoartrite
II 

Doenças articulares 

degenerativas  Osteoartrose

 Bacteriana
III Artrite infecciosa 

 Viral

 Doença de Reiter
IV 

Artrite �pós-infecciosa� ou 

�reativa�  Febre reumática

 Gota
V 

Transtornos metabólicos e 

endócrinos  Hipotiroidismo

 Doença do sono
VI 

Artrite por 
�hipersensibilidade�  Reações a drogas

 Gastrintestinal � Artrite colítica
VII 

Artrite associada a patologias 
de outros sistemas  Sistema Nervoso � Artrite Neuropática

 Osteoartropatia hipertrófica
VIII 

Outras patologias reumáticas 

de causa desconhecida  Atrite sarcóide

 Tendinite supraespinhosa
IX 

Reumatismo de tecidos moles 
� (não articular)  Fasciite Plantar

 Osteomalacia
X 

Reumatismo associado à 

osteopatia e doença da 

cartilagem  Tuberculose

 Síndrome de hipermobilidade
XI 

Reumatismo associado a 
doenças hereditárias do tecido 

conjuntivo  Síndrome de Marfan

XII Reumatismo psicogênico  Lombalgia associada à histeria e simulação de 

doença

 

Dentre as doenças associadas à reumatologia podemos destacar a artrite 

reumatóide, osteoartrite, febre reumática, gota, lúpus eritematoso sistêmico e 

esclerodermia. 

 

2.2.1. Artrite Reumatóide 

 

A artrite reumatóide (AR) é uma doença multissistêmica crônica, auto-imune de 

etiologia desconhecida que se manifesta primariamente por artrite inflamatória. A 

característica típica do AR é sinovite inflamatória persistente, que geralmente acomete 

as articulações periféricas em distribuição simétrica. O potencial da inflamação sinovial 
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de causar lesão das cartilagens e erosão ósseas, com alterações subseqüentes na 

integridade articular, é a marca da doença (WEINBLATT & LEE, 2001; LIPSKI, 1998). 

Epidemiologicamente pode-se dizer que esta doença afeta todos os grupos 

etários, inclusive as crianças. As mulheres são atingidas três vezes mais que homens, 

numa relação de 3:1, sendo sua incidência maior na faixa etária entre 40-70 anos, 

aumentando com a idade (HOULI, 1973). 

De modo geral, a AR atinge grandes e pequenas articulações em associação com 

manifestações sistêmicas como: rigidez matinal, fadiga e perda de peso. Quando 

envolve outros órgãos, a morbidade e a gravidade da doença são maiores, podendo 

diminuir a expectativa de vida em 5 a 10 anos (LAURINDO et al., 2002). Com a 

progressão da doença, os pacientes com AR desenvolvem incapacidade para realização 

de suas atividades diárias e profissionais, gerando impacto econômico significativo para 

o paciente e para a sociedade (HOULI, 1973). 

O diagnóstico depende da associação de uma série de sintomas e sinais clínicos, 

achados laboratoriais e radiográficos, devendo ocorrer o mais rápido possível para o 

início imediato do tratamento, buscando o controle da doença e prevenção das 

incapacidades funcionais e lesão articular irreversível. Os objetivos principais dos 

pacientes com AR em tratamento são: prevenir ou controlar a lesão articular, prevenir a 

perda de função e diminuir a dor, tentando maximizar a qualidade de vida (LAURINDO 

et al., 2002). A terapêutica medicamentosa do paciente varia de acordo com o estágio da 

doença, sua atividade e gravidade, devendo ser mais agressivo o tratamento quanto mais 

agressivo for a doença (ACR Clinical Guidelines Committee, 1988). 

 

2.2.2. Doença Articular Degenerativa 

 

Também conhecida como osteoartrite (OA) ou osteoartrose, a doença articular 

degenerativa (DAD) caracteriza-se pela perda da cartilagem articular e a hipertrofia do 

osso (GENNARO, 2004). 

A OA é a doença articular mais comum dos seres humanos. A prevalência da 

DAD aumenta com a idade, entre os indivíduos idosos, a OA do joelho representa a 

principal causada de incapacidade crônica nos países desenvolvidos. Nos indivíduos 

maiores de 55 anos, a distribuição articular da OA assemelha-se em ambos os sexos; 

nos indivíduos mais idosos, a OA do quadril é mais comum em homens, enquanto a das 

articulações interfalângicas e da base do polegar é mais comum em mulheres. De modo 
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semelhante, as evidências radiográficas da OA do joelho e, particularmente, da OA 

sintomática dessa articulação são mais comuns em mulheres do que em homens 

(HARRISON, 2006). 

As evidências epidemiológicas indicam que o uso intenso de uma articulação, o 

denominado desgaste, pode desempenhar um papel no processo de iniciação da 

degeneração da cartilagem. Em outros pacientes, são observadas alterações 

degenerativas quando a cartilagem foi lesada por infecção, traumatismo agudo, uso 

excessivo ou deformidades congênitas. Os mecanismos precisos da perda da cartilagem 

da DAD permanecem desconhecidos (GENNARO, 2004). 

As dores nas articulações, particularmente com o movimento ou o suporte do 

peso, é característica da DAD. Ocorre rigidez articular após o repouso, que rapidamente 

desaparece ao reassumir a atividade. O exame das articulações revela diminuição da 

amplitude de movimento. Hipersensibilidade local, aumento ósseo e, em geral, ausência 

de calor ou eritema. A DAD acomete comumente as articulações interfalângicas distais 

(IFD), em contraste com o AR (GENNARO, 2004). 

O diagnóstico baseia-se em alterações radiográficas do estreitamento do espaço 

articular e formação de esporões ósseos, bem como nos sinais e sintomas do paciente. 

Não há anormalidades laboratoriais características da DAD. A ressonância magnética e 

a ultra-sonografia não foram validadas o suficiente para justificar seu uso clínico 

rotineiro no diagnóstico de OA ou na monitoração da evolução da doença (HARRISON, 

2006). 

 

2.2.3. Artrite Induzida por Cristais: Gota 

 

A gota é uma doença metabólica familiar, caracterizada por episódios 

recorrentes de artrite aguda, devido à deposição de urato monossódico nas articulações e 

nas cartilagens. Esta doença está habitualmente associada a níveis séricos elevados de 

ácido úrico, uma substância pouco solúvel, que é o principal produto final do 

metabolismo das purinas, assim como hiperuricemia, episódios de artrite aguda e 

crônica e depósitos de cristais (GENNARO, 2004; KATZUNG, 2003). 

Em muitos casos, de início há acometimento de apenas uma articulação onde 

primeiro episódio de artrite gotosa aguda começa à noite, com dor e tumefação 

articulares acentuadas. Em pouco tempo as articulações tornam-se quentes, vermelhas e 

hipersensíveis e o aspecto clínico costuma assemelhar-se a uma celulite. As primeiras 
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crises tendem a regredir espontaneamente em 3 a 10 dias, e a maioria dos pacientes não 

apresentam sintomas residuais até o próximo episódio (HARRISON, 2006). 

Atuam como desencadeantes das crises os excessos alimentares, bebidas 

alcoólicas, esforço muscular exagerado, traumatismo articular, intervenções cirúrgicas, 

estados infecciosos e causas iatrogênicas (diuréticos, antibióticos) (FILHO, 1980). 

A gota é mais comum em pacientes com forte história familiar de gota. As 

mulheres representam apenas 5-17% de todos os pacientes com gota, sendo que a 

maioria delas que apresentam artrite gotosa, já passaram pela menopausa e são idosas, 

tem hipertensão arterial com disfunção renal leve secundária e estão usando diuréticos 

(HARRISON, 2006; KATZUNG, 2003). 

Durante a crise aguda, a base do tratamento é administrar um antiinflamatório 

como colchicina, antiinflamatórios não-esteróidais (AINE) ou glicocorticóides, de 

acordo com a idade do paciente e a co-morbidade existente (KATZUNG, 2003). 

 

2.2.4. Lúpus Eritematoso Sistêmico 

 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença auto-imune na qual órgãos, 

tecidos e células sofrem lesão mediada por auto-anticorpos ligados aos tecidos e 

imunocomplexos.  Com freqüência, é considerada como protótipo das doenças auto-

imunes, com produção de anticorpos dirigidos contra os próprios tecidos do indivíduo 

(LEE & KAVANAUGH, 2006; FILHO, 1980).  Afeta predominantemente mulheres 

jovens, mas que também pode acometer indivíduos de ambos os sexos de qualquer 

grupo etário ( 9 mulheres para 1 homem) (LEE & KAVANAUGH, 2006; GOLDING, 

2001). 

O LES é causado por interações entre os genes de suscetibilidade e os fatores 

ambientais, resultando em respostas imunes anormais. As respostas imunes incluem 

hiper-reatividade e hipersensibilidade dos linfócitos T e B e regulação ineficaz da 

disponibilidade de antígenos e das respostas de anticorpos. O resultado final destas 

anormalidades é a produção incessante de auto-anticorpos patogênicos e a formação de 

imunocomplexos que se fixam nos tecidos-alvos, resultando em seqüestro e destruição 

das células circulantes revestidas por Ig, fixação e clivagem das proteínas 

complementares e liberação de quimiotaxinas, peptídios vasoativos e enzimas 

destrutivas dentro dos tecidos (HARRISON, 2006). 
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Os pacientes com LES podem manifestar sintomas constitucionais específicos, 

com exantema fotossensível, erupção malar em asa de borboleta, erupção em discóide, 

alopecia, ulceração da mucosa, artrite, serosite, vasculite, cerebrite e glomerulonefrite 

(GENNARO, 2004). 

As anormalidades laboratoriais podem incluir leucopenia, anemia hemolítica, 

trombocitopenia, resultados falso-positivos de teste sorológico para sífilis, 

hipocomplementemia, sedimento urinário anormal e proteinúria, anticorpos 

antinucleares (AAN) e anticorpos contra o DNA de filamento duplo (GOLDING, 2001). 

Não há cura para o LES, e as remissões completas persistentes são raras. 

Portanto, o médico deve planejar o controle das exacerbações agudas graves e depois 

desenvolver estratégias de manutenção que suprimam os sintomas para um nível 

aceitável e evitem lesão de órgãos (HARRISON, 2006). Farmacologicamente são 

utilizados analgésicos, corticosteróides, antimaláricos e agentes imunossupressores no 

tratamento desta doença (GOLDING, 2001). 

 

2.2.5. Febre Reumática 

 

Pode-se considerar a febre reumática como uma poliartrite associada à cardite, 

produzida através de um mecanismo de hipersensibilidade ao estreptococos beta 

hemolítico do grupo A (HOULI, 1973). A febre reumática (FR) em muitos países 

desenvolvidos é menos comum do que era durante o início e meados do século XX. 

Porém, em muitos países em desenvolvimento, esta doença ainda é considerada um 

grave problema de saúde pública (HARRISON, 2006). 

Epidemiologicamente falando, a FR atinge com maior freqüência crianças, com 

pico de incidência na faixa etária entre 5 e 15 anos. Entre os fatores predisponentes a 

doença pode-se destacar classe social, infecção, idade, hereditariedade e patologia, pois 

a incidência é maior entre os grupos de baixo nível social e em condições de 

superpopulação, a maioria dos casos é precedida por faringite, com elevação do título de 

antiestreptolisina-O (ASO) (GOLDING, 2001; HARRISON, 2006). 

Cinco características são comumente encontradas nos pacientes com FR: cardite, 

poliartrite migratória, Coréia de Sydenham, nódulos subcutâneos e eritema marginado 

(HARRISON, 2006). 

Não há exame laboratorial específico para estabelecer o diagnóstico de FR. 

Portanto, o diagnóstico é clínico, mas com necessidade de evidências complementares 
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dos laboratórios de microbiologia e imunologia, através de exames como VHS, 

citologia do sangue, título de antistresptolisina-O, hemocultura e swab de faringe. Há 

duas abordagens terapêuticas necessárias para os pacientes com FR: antibioticoterapia 

contra estreptococo e tratamento das manifestações clínicas da doença. Na 

antibioticoterapia geralmente utiliza-se salicilatos, corticosteróides sistêmicos e 

penicilina, enquanto que o tratamento clínico das manifestações da FR depende do 

estado do paciente (HARRISON, 2006). 

 

2.2.6. Esclerodermia 

 

Doença de etiologia desconhecida, caracterizada pela deposição aumentada de 

tecido fibroso e obliteração dos pequenos vasos em muitos órgãos (GENNARO, 2004).  

A esclerodermia afeta principalmente a pele, o sistema músculo-esquelético, o 

trato gastrintestinal, os pulmões, o coração e os rins (GOLDING, 2001). 

A pele da face das mãos, tipicamente, torna-se edematosa e, em seguida, firme, 

contraída, espessada e de aspecto coriáceo. Os pacientes também podem manifestar um 

ou mais de um conjunto de achados descritos como CREST (calcinose, fenômeno de 

Raynaud, comprometimento esofágico, esclerodactilia e telangiectasia). A complicação 

mais temida da esclerodermia é a hipertensão maligna, com rápida instalação de 

insuficiência renal (GENNARO, 2004). 

A característica proeminente da esclerodermia é o acúmulo de colágeno e outras 

proteínas da matriz extracelular, incluindo fibronectina, tenascina, fibrina-1 e 

glicosaminoglicanas, na pele e em outros órgãos. O processo patológico envolve 

mecanismos imunológicos, a ativação e/ou lesão de células endoteliais vasculares e a 

ativação dos fibroblastos, resultando na produção excessiva de colágeno (HARRISON, 

2006). 

A incidência aumenta com a idade, as mulheres são acometidas 

aproximadamente três vezes mais que os homens, e em uma freqüência ainda maior do 

meio até o final do ciclo reprodutivo (GOLDING, 2001; HARRISON, 2006). 

O paciente com esclerodermia apresenta um quadro radiológico em que a 

radiografia das mãos demonstra absorção das cristas das falanges distais e calcinose 

periarticular. Algumas vezes nos dentes ocorre alargamento da membrana periodontal, 

com perda da lâmina dura e queda dos dentes (GOLDING, 2001). 
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Geralmente nas investigações laboratoriais para esclerodermia o paciente 

encontra-se com anemia ligeira ou moderada, VHS elevada, hipergamaglobulinemia, 

hiperuricemia no �rim esclerodérmico�, cálcio sérico normal, teste de Waaler-Rose ou 

do látex positivos em 40% dos casos, FAN positivo em 70% dos casos e aumento do 

colágeno na derme com atrofia da epiderme (GOLDING, 2001). 

Embora a esclerodermia não possa ser curada, o tratamento dos sintomas 

orgânicos acometidos pode aliviar os sintomas e melhorar a função. No tratamento da 

esclerodermia já foram testados o uso de corticosteróides sistêmicos, agentes quelantes, 

simpatectomia cervical, D. Penicilamina e Dextran de baixo peso molecular, porém são 

necessários estudos que avaliem o risco x benefício desses tratamentos (GOLDING, 

2001). 

 

2.3.  ALGUNS FÁRMACOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE 

DOENÇAS REUMÁTICAS 

 

Atualmente as doenças reumáticas vêm sendo tratadas através de associações de 

fármacos de diversas classes terapêuticas. Dentre eles podemos destacar 

ciclobenzaprina, hidroxicloroquina, meloxicam, diacereína e prednisona. 

 

2.3.1. Ciclobenzaprina 

 

A Ciclobenzaprina, um pó branco, cristalino, que funde a cerca de 217°; pK 

8,47, livremente solúvel em água e álcool, corresponde a 3-(5H-

dibenzo[a,b]cicloepteno-5-ilideno)-N,N-dimetil-1-propanamina, podendo ser sintetizada 

pela adição de Grignard de cloreto de á-dimetilaminopropilmagnésio a 10,11-diidro5H-

dibenzo[a,d]ciclo-heptano-5-ona, seguido pela eliminação de água do carbinol terciário 

resultante (Figura 1.) (CONSTANZER et al., 1995; KOROLKOVAS,2004; 

GENNARO, 2004). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura química da ciclobenzaprina. 
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A ciclobenzaprina tem sido usada como relaxante muscular a mais de 30 anos, 

apesar de ter sido inicialmente produzida e testada clinicamente para atividade 

antidepressiva na dose de 75-250mg/dia, por ser antagonista da reserpina, potencializar 

a noroepinefrina, ter efeito anticolinérgico periférico e central (SPILLER et al., 1995). 

A ação primária no sistema nervoso central a nível cerebral define seu 

mecanismo. Atua no tronco encefálico e na medula espinhal diminuindo a atividade dos 

neurônios motores alfa e gama com conseqüente relaxamento muscular, parecendo 

exercer efeito antagônico nos receptores 5-HT2 (KOROLKOVAS, 2004; TOTH & 

URTIS, 2004; GENNARO, 2004). 

Barnes relatou que a ciclobenzaprina diminui espontaneamente a taxa de 

excitação no locus coeruleus e desse modo reduz a atividade espinhal dos neurônios 

motores á. Contudo, Commissiong demonstrou que a ciclobenzaprina aumenta a 

excitação no locus coeruleus e Fung com base em resultados de que a fenoxibenzamina 

inibe o efeito depressivo da ciclobenzaprina no reflexo monosináptico, sugeriu que a 

ciclobenzaprina é um agonista dos receptores adrenérgicos á 2 (KOBAYASHI et al., 

1996). 

A ciclobenzaprina é absorvida erraticamente, sua ação tem início em torno de 1h 

e dura de 4 a 6 horas. Liga-se fortemente à albumina plasmática, sendo biotransformada 

e conjugada a glicuronídio no fígado. A meia-vida de eliminação é de 1 a 3 dias, sendo 

pouco excretada na forma �não-modificada� na urina, sendo levemente excretado  no 

leite (BORENSTEIN & KORN, 2003; GENNARO, 2004). 

A sedação é o efeito adverso mais comum associado ao uso da ciclobenzaprina, 

com incidência de 39% em testes controlados e 16% em um programa de 

farmacovigilância (�postmarketing surveillance�). Porém, ao contrário de alguns 

relaxantes musculares (ex. carisoprodol), a ciclobenzaprina não tem sido associada a 

sintomas bruscos após a suspensão de administrações prolongadas (BORENSTEIN & 

KORN, 2003). 

A ciclobenzaprina 10mg, depois de aprovado pelo Food and Drug 

Administration (FDA) em 1977, tem sido amplamente usada no tratamento da dor 

musculoesquelética e nos distúrbios do sono associado com a síndrome da fibromialgia 

(CONSTANZER et al., 1995; TOTH & URTIS, 2004; KOBAYASHI et al., 1996). 

Estudo em jovens adultos entre 18 e 29 anos, com dose única de ciclobenzaprina 

2,5 ou 5mg teve um pequeno efeito na função cognitiva. Um segundo estudo em 
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voluntários entre 21 e 43 anos, com 10 doses consecutivas de ciclobenzaprina 5mg TID 

não foi encontrada evidências de aumento de sedação comparada com o placebo. 

Finalmente, uma investigação em voluntários entre 62 e 80 anos foi detectado que doses 

acumulativas de ciclobenzaprina 5mg TID por 4 dias não foram capazes de produzir 

sedação ou retardação psicomotora comparado com o placebo (BORENSTEIN & 

KORN, 2003). 

A dose de 5mg foi aprovada pelo FDA em 2003, pois investigadores testaram à 

hipótese que uma baixa dose poderia manter a eficácia enquanto reduziria a incidência 

de sedação. Os primeiros parâmetros utilizados para medir a eficácia foi efeito baseado 

no alívio da dor (TOTH & URTIS, 2004; BORENSTEIN & KORN, 2003). 

Efeitos colaterais freqüentes incluem sedação, boca seca e tontura. Fraqueza, 

fadiga, insônia, gosto ruim e outras parestesias. Visão borrada, taquicardia, náusea e 

dispepsia são menos freqüentes. Raramente pode haver cefaléia, nervosismo, confusão, 

desorientação, tremores, ataxia, depressão ou euforia, alucinações, dispnéia, sudorese, 

constipação, dificuldade urinária e retenção, disartria e várias reações alérgicas (p.ex., 

erupção cutânea, urticária e edema facial). A droga deve ser usada com cuidado quando 

a pessoa toma inibidores da monoamina oxidase (IMAO) ou depressores do SNC 

(incluindo etanol) e quando drogas antimuscarínicas também são dadas. É contra-

indicado em glaucoma de ângulo fechado, quando há hipertrofia prostática, após infarto 

do miocárdio ou durante insuficiência cardíaca congestiva (ICC), distúrbios de 

condução, taquiarritmias e tireotoxicose. (GENNARO, 2004) 

 

2.3.2. Hidroxicloroquina 

 

A hidroxicloroquina (HCQ), uma 4-aminoquinolona derivada da beta 

hidroxilação da cloroquina. Caracterizada como um pó branco, cristalino, inodoro, 

livremente solúvel em água, praticamente insolúvel em álcool, clorofórmio e éter, sendo 

rapidamente e quase completamente absorvida no trato gastro-intestinal, quando 

administrada via oral (Figura 2.) (MARTINDALE, 1996; KATZUNG, 2003). 
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Figura 2. Estrutura química da hidroxicloroquina. 

 

Os anti-maláricos tem sido utilizados no tratamento de doenças reumáticas 

desde a década de 50. Em 1951, surgiram os primeiros relatos da sua utilização no 

tratamento do lúpus eritematoso sistêmico (LES). Desde então, agentes como o fosfato 

de cloroquina e o sulfato de hidroxicloroquina vem sendo usado no controle desta 

doença (NORD et al., 2004). 

O mecanismo de ação da cloroquina e da hidroxicloroquina nos distúrbios 

reumáticos ainda não foi totalmente esclarecido. Esses fármacos suprimem a 

responsividade dos linfócitos T a mitógenos, diminui a quimiotaxia dos leucócitos, 

estabilizam as membranas lisossomais, inibem a síntese de DNA e de RNA e captam 

radicais livres, podendo um ou mais desses efeitos serem relevantes. (KATZUNG, 

2003). 

Da mesma forma que outras drogas anti-maláricas, como cloroquina (CQ), 

primaquina e mefloquina, a hidroxicloroquina é administrada como uma mistura 

racêmica [rac � HCQ] de dois enantiômeros, R(-)-HCQ e S(+)-HCQ. O seu 

metabolismo hepático gera três metabólitos ativos, desetilcloroquina (DCQ), 

desetilhidroxicloroquina (DHCQ) e bidesetilcloroquina (BDCQ), todos moléculas 

quirais. As relativas propriedades antiartríticas e antimaláricas dos enatiômeros da HCQ 

não são conhecidas, porém em ratos determinou-se que (+)-(S)-enantiômeros da CQ, 

possui estrutura muito similar a HCQ e mostra uma atividade antimalárica mais forte 

que o (-)-(R)-CQ (CARDOSO & BONATO, 2005; VOLIN, 1995). 

Esse fármaco é encontrado no mercado como Plaquenil® (Laboratórios Sanofi, 

Nova York), tem sido preferencialmente usada no lugar da cloroquina nas doenças 

reumáticas e no tratamento da malária, devido sua menor toxicidade (HOULI, 1973; 

MARTINDALE, 1996). 

É frequentemente usado como adjuvantes do tratamento com antiinflamatórios 

não esteróides (AINES) e não exibe interações adversas com outros agentes anti-

reumáticos. Há evidências do seu efeito no tratamento da artrite reumatóide, da artrite 
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crônica juvenil, na síndrome de Sjogren e no lúpus eritematoso sistêmico, onde exerce 

efeito benéfico nas manifestações tanto articular quanto cutâneas (KATZUNG, 2003; 

GOOL et al., 2001; MARQUARDT & ALBERTSON, 2001). 

A HCQ geralmente é administrada a pacientes com artrite reumatóide que não 

respondem satisfatoriamente aos salicilatos e AINES, porém não deve ser utilizada na 

artrite psoriática, devido ao possível desenvolvimento de dermatite esfoliativa. 

(KATZUNG, 2003). 

Em 1993, a hidroxicloroquina foi sugerida no tratamento dos efeitos adversos 

causados por corticosteróides em pacientes com artrite reumatóide e LES ao mesmo 

tempo em que foi estudada a possibilidade de possuir propriedades antihiperlipêmicas 

em pacientes que não fazem uso de corticosteróides (HODIS et al., 1993; WALLACE 

et al., 1993). 

Apesar de toda segurança, a hidroxicloroquina tem potencial de causar séria 

toxicidade, porém em menor grau que a cloroquina. Relatos na literatura geralmente têm 

focado retinotoxicidade como complicação conhecida, além de neurotoxicidade e 

cardiotoxicidade, sendo estas menos freqüentes. A literatura indica que cardiotoxicidade 

por antimaláricos pode ser de particular importância em pacientes com LES, 

aumentando o risco cardíaco devido a doenças cardíacas primárias e aceleração de 

aterosclerose (NORD et al., 2004; GOODMAN & GILMAN, 2003). 

 

2.3.3. Diacereína 

 

A diacereína, (C19H12O8) é uma antraquinona, é completamente metabolizada 

em animais e humanos em reína, seu metabólito ativo que inibe a migração dos 

leucócitos para os tecidos inflamados, reduz a produção de ânion superóxido de 

neutrófilos humanos aumentando a síntese de hialuronidases (TAMURA et al., 1999; 

MARTINDALE, 1996; TAMURA et al., 2002) (Figura 3.). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura química da diacereína. 
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Estudos clínicos têm sugerido que a diacereína não tem efeito na biossíntese das 

prostaglandinas, porém é benéfica nos sintomas da osteoartrite e nos efeitos 

condroprotetores, como mostrado previamente em modelos animais. A diacereína 

também tem mostrado inibir a migração de leucócitos no tecido inflamado. A diacereína 

não possui efeito na ciclooxigenase, contudo os antiinflamatórios não esteróides 

(AINES), muitas vezes utilizados em associação, apresentam este efeito. (TAMURA et 

al., 1999). 

A diacereína trata os sintomas leves e manifestações da osteoartrite. Além do 

mais, há relatos do uso da diacereína e de seu metabólito ativo no tratamento e 

prevenção de doenças vasculares (GIANNELLINI et al., 2005). 

Em recentes relatos, dois mecanismos de ação foram validados para a 

diacereína: 1º) inibição in vitro da interleucina-1 (IL-1) sintética, envolvendo 

principalmente a destruição da cartilagem e 2º) sua atividade na síntese de 

prosteoglicanos e ácido hialurônico, o principal componente das cartilagens 

(GIANNELLINI et al., 2005). 

 

2.3.4. Meloxicam 

 

O meloxicam (MEL) (4-hidroxi-2-metil-N(5-metil-2-tiazol)-2-H-1, 

2benzotiazine-3-carboxamida-1,1-dioxido) (C14H13N3O4S2) é uma droga 

antiinflamatória não-esteroidal da classe enolcarboxamida, que liga-se as proteínas do 

plasma mais que 99,5%, praticamente insolúvel em água, possui meia-vida sérica 

terminal de 20 horas, sendo convertido em metabólitos inativos (Figura 4.) 

(NEMUTLU, 2003; NAIDU et al., 2004; KATZUNG, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estrutura química do meloxicam. 
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Estudos farmacocinéticos em dose única em voluntários saudáveis têm mostrado 

que o meloxicam possui absorção prolongada depois de uma administração oral, 

portanto as altas concentrações iniciais da droga são adequadas para uma dose diária 

(DASANDI et al., 2002; ZAWILLA et al., 2003). 

O meloxicam é usado no tratamento da artrite reumatóide, osteoartrite, e outras 

doenças. É um potente inibidor da ciclooxigenase (COX) e vários modelos mostram 

preferência e seletividade pela isoenzima COX-2. Também foi considerado um potente 

inibidor da biosíntese in vitro e in vivo da prostaglandina E2 (NAIDU et al., 2004; 

VELPANDIAN et al., 2000; MATINDALE, 1996). 

Com base em estudos in vitro, foi sugerido que o meloxicam é um inibidor 

seletivo da COX-2. Entretanto, quando testado in vivo em seres humanos, a seletividade 

para a inibição da COX-2 em comparação com a COX-1 foi de apenas cerca de 10 

vezes, constatando-se alguma inibição da produção de tromboxano mediada pela COX-

1 plaquetária após tratamento oral com 7,5 mg/dia (GOODMAN & GILMAN, 2003). 

Nos estudos clínicos realizados foram observados que seus efeitos terapêuticos 

são combinados a uma boa tolerabilidade por demonstrar baixa potência ulcerogênica, 

menor irritação gástrica e irritação local dos tecidos em comparação com os inibidores 

não-seletivos da COX (GOODMAN & GILMAN, 2003). 

Embora não haja ainda nenhuma conclusão definitiva, existem algumas 

indicações de que, em doses de 7,5 e 15mg/dia, o meloxicam é levemente menos 

ulcerogênico do que o piroxicam, o diclofenaco ou a nabumetona. (KATZUNG, 2003). 

Entretanto, num estudo em que os escores de lesão gástrica por endoscopia 

foram avaliados, constatou-se que o meloxicam promove um grau significativamente 

menor de lesão gástrica em comparação com o piroxicam (20 mg/dia) em indivíduos 

tratados com 7,5 mg/dia de meloxicam, mas não com 15 mg/dia. Em seu conjunto, esses 

achados sugerem que a extensão da inibição da COX-1 pelo meloxicam representa em 

grande parte uma função da dose e da variabilidade interpessoal dos níveis do fármaco 

(GOODMAN & GILMAN, 2003; DASANDI et al., 2002; NAIDU et al., 2004). 

São necessários estudos clínicos adicionais, bem como uma experiência clínica 

adquirida após comercialização do fármaco, para determinar se os benefícios em curto 

prazo atualmente relatados na supressão das respostas inflamatórias sem complicações 

gastrintestinais são acompanhados de eficácia a longo prazo sem toxicidade 

(GOODMAN & GILMAN, 2003). 
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2.3.5. Prednisona 

 

A prednisona, 17,21-diidróxi-pregna-1,4-dieno-3, 11,20-triona (C21H26O5) (Fig. 

4), apresenta-se como um pó cristalino branco ou quase branco, inodoro; praticamente 

insolúvel ou muito ligeiramente solúvel em água; solúvel em álcool e clorofórmio;  

ligeiramente solúvel em dioxano e em álcool metílico, sobre fusão a cerca de 235ºC 

com alguma decomposição (Figura 5.) (MARTINDALE, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estrutura química da prednisona. 

 

Esse fármaco, um glicocorticóide, é obtido a partir da cortisona por um processo 

microbiológico que utiliza Corynebacterium simplex, que desidrogena seletivamente o 

cortisol nas posições 1 e 2. O metabólito da prednisona, a prednisolona, é a forma ativa 

do fármaco. (GENNARO, 2004). 

Os glicocorticóides, tanto os sintéticos como os naturais possuem propriedades 

anti-inflamatórias e imunosupressivas (FRERICHS & TORNATORE, 2004). 

Sendo amplamente utilizados no tratamento de uma variedade de distúrbios 

reumáticos constituindo a base do tratamento das doenças reumáticas inflamatórias mais 

graves, onde a dose inicial deve ser suficiente para suprimir rapidamente a doença e 

minimizar a lesão tecidual resultante (GOODMAN & GILMAN, 2003). 

Alguns especialistas só recomendam os glicocorticóides como agentes 

contemporizadores para doenças progressivas que não responde aos tratamentos de 

primeira linha, como fisioterapia e antiinflamatórios não-esteróides, caso em que os 

glicocorticóides proporcionam alívio até que outros fármacos anti-reumáticos de ação 

mais lenta (GOODMAN & GILMAN, 2033). 
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2.4. ANÁLISE TÉRMICA 

 

A análise térmica tem mais de onze décadas de história, podendo ser definida 

como todos os métodos em que as variações de propriedades físicas ou químicas de uma 

substância e/ou seus produtos de reações, são medidas em função da temperatura, 

enquanto a amostra é submetida a um programa controlado de temperatura e/ou tempo. 

(VOGEl, 2002; COMUNE, 1999; NASCIMENTO, 2000; CHEND et al., 2000; 

OZAWA, 2000). 

Ao longo dessa história, várias técnicas foram criadas, sendo aplicadas às mais 

diversas áreas como, por exemplo, em minerais, substâncias orgânicas, metais, 

cerâmicas, materiais eletrônicos, polímeros, fármacos, alimentos entre outras áreas 

(CHEND et al., 2000). 

Segundo Comune, 1999 os métodos termoanalíticos resultam do aproveitamento 

adequado das propriedades físicas da matéria. Essas propriedades podem ser divididas 

em: 

- Propriedades extensivas (massa, volume); 

- Propriedades mecânicas (densidade, viscosidade, tensão superficial); 

- Propriedades decorrentes de interações entre a matéria e as radiações 

eletromagnéticas; 

- Propriedades elétricas; 

- Propriedades nucleares; 

- Propriedades térmicas; 

 

Dentro do contexto farmacêutico, a análise térmica surge como um método 

analítico, qualitativo e comparativo, capaz de produzir resultados rápidos e 

reprodutíveis, visando à análise global da qualidade dos medicamentos, visto que 

através dessa técnica é possível analisar a pureza, polimorfismo, incompatibilidades 

entre fármaco x fármaco, fármaco x excipiente, além de predizer a estabilidade da 

formulação (MACÊDO, 2000; LIRA, 2003). As incompatibilidades podem conduzir a 

perda da potência, formação de complexos, interações ácido-base ou formação de 

mistura eutética (NASCIMENTO, 2004). 

A temperatura pode acarretar alterações qualitativas e quantitativas dos 

constituintes químicos dos medicamentos. Estas alterações podem resultar em variações 

na intensidade e na atividade terapêutica. Dessa forma, o controle da qualidade das 
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matérias-primas compreende a fase inicial do ciclo de processamento tecnológico para o 

desenvolvimento racional de medicamentos, permitindo garantir a qualidade do produto 

acabado e, portanto, seu poder terapêutico (ARAGÃO, 2002). 

 

2.4.1. Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

A análise térmica diferencial (DTA) foi desenvolvida por Le Chatelier em 1899 

como uma técnica que envolve o aquecimento e/ou arrefecimento simultaneamente do 

binário amostra/referência, onde a diferença de temperatura entre elas é medida em 

função da temperatura, enquanto a amostra e a referência são submetidas a um 

programa de temperatura controlada (SKOOG,2002). 

As variações de temperatura são causadas por transições entálpicas, 

endotérmicas e exotérmicas. Geralmente, o programa de temperatura envolve 

aquecimento da amostra e da referência de forma que a temperatura da amostra Ta 

aumenta linearmente com o tempo. A diferença de temperatura (∆T = Tr � Ta) entre a 

temperatura da amostra e a temperatura da referência Tr é monitorada e plotada em 

função da temperatura ou do tempo, sendo causadas por transições entálpicas, 

endotérmicas e exotérmicas (GOMES, 2002). 

Através da curva idealizada de DTA (Figura 6.), observa-se o pico exotérmico 

(pico 1) característico de qualquer mudança física ou química ocorrida na amostra que 

envolva liberação de calor e provoque um aumento temporário da sua temperatura 

acima da referência, enquanto o pico endotérmico (pico 2) demonstra um processo que é 

acompanhado por absorção de calor e que provoca diminuição da temperatura abaixo da 

referência (VOGEl, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Curva idealizada de DTA. 
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Nos casos onde processos físicos e químicos não ocorrem, uma pequena e 

uniforme diferença de temperatura normalmente desenvolve-se entre a amostra e a 

referência. A princípio, isto ocorre devido à diferença na capacidade de calor e 

condutividade térmica de dois materiais, mas é influenciado por outros fatores como a 

massa da amostra e densidade de empacotamento. Por esse motivo o DTA pode ser 

usado para estudar transições em que nenhum calor está sendo liberado ou absorvido 

pela amostra, como por exemplo, nas mudanças de fase sólido-sólido. A diferença de 

calor desenvolvida pela amostra antes e após a transição reflete uma nova diferença de 

temperatura estabelecida entre a amostra e a referência. Dessa forma, a linha de base da 

curva DTA mostra uma súbita descontinuidade na temperatura de transição, enquanto a 

inclinação da curva na região acima e abaixo desta temperatura, usualmente difere 

significativamente (NASH, 1996; WIDMANN, G. & RIESSEN, R, 1987). 

 

2.4.1.1. Componentes básicos de instrumentos de DTA 

 

Um instrumento de DTA típico como mostra a Figura 7 contêm um forno, que 

apresenta célula da amostra e referência (Figura 8.), um controlador diferencial de 

temperatura com seu amplificador associado e sistema de registro com controle para o 

programa da temperatura do forno e atmosfera do forno (FORD, 1989). Geralmente, a 

câmara da amostra e da referência, no aparelho DTA, é modelada para permitir a 

circulação de um gás inerte como nitrogênio ou um gás reativo como oxigênio ou ar 

sintético (SKOOG, 2002). 

Figura 7. Típico instrumento de DTA. 
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       Figura 8. Forno do instrumento de DTA. 

 

No DTA, o tipo de forno e o sistema de aquecimento dependem da faixa de 

temperatura desejada, a qual pode variar entre -190 e 2800°C (VOGEL, 2002). 

A obtenção da curva de DTA pode variar, dependendo de alguns fatores. 

Segundo Vogel, 2002, a velocidade de aquecimento, atmosferas diferentes e as 

geometrias dos suportes de amostra podem alterar a posição dos picos de DTA (Figura 

9.). Entretanto, o fator mais importante na obtenção de resultados confiáveis é a 

preparação da amostra e do material de referência. 

Geralmente o material de referência utilizado é a á-alumina uma substância 

termicamente inerte, que não exibe mudanças de fase com variação de temperatura 

(HATAKEYAMA & QUINN, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Suporte para porta amostra no DTA. 

 

A quantidade, a natureza e a maneira como está empacotada a amostra são 

variáveis importantes. Portanto, para se obter resultados reprodutíveis em experimentos 

sucessivos, é essencial utilizar o mesmo processo de preparação de amostra. Na maioria 

dos experimentos utiliza-se a amostra na forma de pó e assim a primeira variável a se 

considerar é o efeito do tamanho das partículas. Todavia, é possível utilizar materiais 
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que crepitam, formam espuma ou fervem se forem usados recipientes selados para que 

não haja danos ao suporte da amostra. (VOGEL, 2002; GOMES, 2002). 

O DTA é utilizado como ferramenta na determinação do comportamento térmico 

e composição de produtos industrializados, uma vez que permite a formação de 

diagrama de fase e o estudo de transições de fase. Além de possibilitar a determinação 

do ponto de fusão, ebulição e decomposição de compostos orgânicos (GOMES, 2002; 

SKOOG, 2002). 

 

2.5. ESPECTROMETRIA NO INFRAVERMELHO (IV) 

 

A chamada radiação infravermelha corresponde à parte do espectro 

eletromagnético situada entre as regiões do visível e das microondas. A região do 

espectro mais utilizada está situada entre 4.000 e 666 cm
-1 (2,5 a 15,0 µm) 

(SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000). 

 O movimento dos átomos que constituem as moléculas resulta em rotações e 

vibrações moleculares. Basicamente, as vibrações moleculares podem ser classificadas 

em dois tipos: vibrações de deformação axial (stretching) e de deformação angular 

(bending), conforme mostrado na Figura 10. As deformações axiais, ou estiramento, 

são oscilações radiais das distâncias entre os núcleos enquanto as deformações 

angulares envolvem mudanças dos ângulos entre as ligações ou, como no modo de 

deformação assimétrica fora do plano, alterações do ângulo entre o plano que contém as 

ligações e um plano de referência (BRASIL, 2006b) 
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Figura 10. Modos de vibração molecular. Os sinais X e  indicam movimentos 
para dentro e para fora do plano do desenho, respectivamente. 

 

Embora o espectro no infravermelho seja característico da molécula como um 

todo, certo grupos de átomos dão origem a bandas que ocorrem mais ou menos na 

mesma freqüência. A radiação infravermelha de freqüência na faixa de 10.000 � 100 

cm-1 (1 a 100 µm) quando absorvida converte-se em energia de vibração molecular. O 

processo é quantizado e o espectro vibracional costuma aparecer como uma série de 

bandas que a cada mudança de energia vibracional corresponde uma série de mudanças 

de energia rotacional (SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000). 

Os gráficos espectrais do infravermelho são representados pela transmitância 

percentual, como a ordenada e número de onda com unidade centímetro invertido (cm
-1) 

para a abscissa (GENNARO, 2004). 

Existem duas importantes aplicações da espectrometria por IV na caracterização 

de diversas moléculas: a determinação da identidade de um composto por meio da 

comparação espectral com a de uma amostra autêntica e a variação da presença de 

grupamentos funcionais em uma molécula desconhecida (GENNARO, 2004). 

Durante muito tempo os espectros de infravermelho foram obtidos através de 

dispersão, onde um feixe de luz infravermelha é passada através da amostra. A radiação 

é varrida por dispersão em uma rede de difração (grade de difração). O espectro é obtido 
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pela rotação da rede de difração e as áreas de absorção são detectadas e lançadas em 

gráficos de freqüência versus intensidade (SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000). 

Nos últimos anos a espectrometria com transformações de Fourier (FT-IR) se 

desenvolveu bastante demonstrando muitas vantagens sobre os instrumentos de 

dispersão. Nessa técnica, (Figura 11) a luz de uma fonte de infravermelho é uma 

combinação de radiações com diferentes comprimentos de onda. Esta luz, após 

colimada por um espelho, é introduzida em um interferômetro de Michelson, que é um 

dispositivo formado por um divisor de feixe (DF), um espelho fixo e um outro móvel. A 

radiação incidente no divisor é separada em dois feixes que são novamente refletidos 

(um deles pelo espelho fixo e o outro pelo espelho móvel) em direção a DF. A variação 

das distâncias percorridas pelos dois feixes gera uma seqüência de interferências, 

variando dessa forma, a intensidade de radiação recebida pelo detector, o chamado 

interferograma. Uma tranformação de Fourier converte o interferograma em espectro 

infravermelho, ou seja, a curva da intensidade transmitida em função do comprimento 

de onda (SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000; BRASIL, 2006a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Representação esquemática de uma medida por espectroscopia por 

transformada de Fourier de absorção no infravermelho. 
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As amostras para determinação por IV podem ser preparadas na forma de um 

gás, líquido ou sólido. As amostras líquidas são preparadas �limpas� (forma pura) ou 

em solução, usando uma célula de líquido, tendo o tetracloreto de carbono e o dissulfeto 

de carbono como os solventes comumente utilizados. As amostras sólidas são 

preparadas com um disco de KBr ou na forma de uma dispersão em óleo mineral. Não 

existem regras rígidas para a interpretação de um espectro de infravermelho. Contudo, o 

espectro deve apresentar resolução e a intensidade adequada, o composto utilizado deve 

ser razoavelmente puro, o espectrômetro deve ser calibrado contra padrões e o método 

da manipulação da amostra deve ser identificado (SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000; 

GENNARO, 2004). 

 

2.6. MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

 

A cromatografia é um método físico-químico, aplicado em todos os ramos da 

ciência, que tem com princípio a separação dos componentes de uma mistura. Esses 

componentes da mistura, a serem separados, encontram-se distribuídos em duas fases, 

que estão em contato íntimo. Essas fases são denominadas de fase estacionária, 

geralmente de grande área, e fase móvel, move-se através a fase estacionária. Através da 

mobilidade da fase móvel sobre a fase estacionária, ocorre a separação dos componentes 

da mistura em bandas ou zonas discretas que podem ser analisadas qualitativa e/ou 

quantitativamente (CIOLA, 1998; NETO & NUNES, 2003). 

Os termos �cromatograma�, �Cromatografia� e �métodos cromatográficos�, 

foram utilizados primeiramente em 1906 por Michael S. Tswett, porém o 

reconhecimento da importância desses métodos só ocorreu através do Prêmio Nobel de 

1952, concedido a A. J. P. Martin, por sua colaboração nesta área, antecipando o 

surgimento da cromatografia à gás e a líquida de alta eficiência. Martin teve papel 

importante na história da cromatografia, participando de várias conquistas. Por meio da 

parceria com Synge, desenvolveu a cromatografia de partição líquido-líquido, onde a 

fase estacionária também é líquida e suportada por um sólido; com Consden e Gordon, 

reintroduziu a cromatografia em papel; e em conjunto com James, atualizou a 

cromatografia gás-líquido (CIOLA, 1998). 

É notório o avanço da cromatografia no meio científico nos últimos 50 anos, não 

só pelo desenvolvimento de novas técnicas cromatográficas (cromatografia a líquido, 

cromatografia a gás e cromatografia de fluido supercrítico), mas também por sua 
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eficácia na separação, identificação e quantificação de espécies químicas. Além da 

possibilidade de ser utilizada isoladamente ou em conjunto com outras técnicas 

instrumentais de análise, como por exemplo, a espectrofotometria ou a espectrometria 

de massas (ABREU, 2003; SKOOG, 2002). De acordo com a Figura 12, observa-se os 

diferentes tipos de cromatografia de acordo com a fase estacionária e a fase móvel.  

 

Figura 12. Tipos de cromatografia de acordo com a fase móvel (FM) e estacionária 

(FE) 

* Cromatografia Gasosa Gás-Líquido (CGL), Gás-Sólido (CGS), em Fluido Supercrítico (CFS), Lìquido-

Líquido (CLL), em camada Delgada (CCD), Líquido-Sólido (CTS), de Troca Iônica (CTI), por Exclusão 

de Tamanho (CET) e Fase Quimicamente ligada (CFL). 

 

 

2.6.1. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE ou CL) 

 

A cromatografia líquida, permaneceu como uma arte técnica durante muitos 

anos, sendo considerada principalmente uma técnica preparativa, permaneceu sem 

crescimento até o fim dos anos 60. Foi vista como uma técnica de poucos recursos, 

quando comparada á cromatografia a gás, uma vez que esta demonstrava potencial, 

devido à sua eficiência, facilidade, baixo custo e possibilidade de analisar misturas 

voláteis de alta complexidade (CIOLA, 1998). 

A partir da década de 70, Karr e cols., Snyder, Kirkland, Juntoft e Gouw, Huber 

e Hulsman e outros estudiosos, desenvolveram estudos práticos e teóricos aperfeiçoando 

o sistema de bombeamento e detecção da cromatografia a líquido de alta eficiência, 
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mostrando que o equipamento quando operado com fase móvel líquida sob pressão e 

com métodos de detecção sensíveis era capaz de realizar análises de velocidade 

comparáveis às de cromatografia gasosa (COLLINS et at, 1995; QUATTROCCHI et al, 

1992). 

Para evolução da CLAE foram desenvolvidos recheios para as fases 

estacionárias com partículas cada vez menores. Os recheios à base de partículas 

superficialmente porosas foram desenvolvidos por Halasz e por Horvatch, as 

completamente porosas de diâmetro pequeno, por Kirkland e outros estudiosos. O 

desenvolvimento de fases estacionárias contendo grupos alquila quimicamente ligado ao 

suporte, foi realizado por Nickell e cols. E permitiu a aplicação da chamada �fase 

reversa� (fase estacionária apolar). O uso da cromatografia a líquido de alta eficiência 

para qualquer tipo de análise, seja orgânica ou inorgânica, foi viabilizado por Scott e por 

Novothy, a partir do momento que introduziram as colunas de diâmetro interno 

menores, as chamadas microbores e as capilares recheadas (ABREU, 2003). 

Atualmente a CLAE é a técnica de separação mais utilizada, devido a fácil 

adaptação para determinação quantitativa acuradas, sua adequação à separação de 

espécies não-voláteis ou termicamente instáveis e, acima de tudo, sua ampla 

aplicabilidade não só na área bioanalítica, mas também em outras áreas afins como 

análise de alimentos, fitoterápicos, toxicológicos, forense, de íons inorgânicos, 

proteoma e genoma (GONÇALVES, 2005). 

A CLAE, uma técnica de separação automatizada, é composta por um conjunto 

de equipamentos especiais denominados: reservatório contendo a fase móvel, sistema de 

bombeamento de alta pressão (bombas), injetor de amostras, sistema analítico com 

coluna cromatográfica encerrada em um forno, sistema de detecção e sistema de registro 

e análise dos dados (Figura 13). 

Figura 13. Representação esquemática de um sistema de CLAE (GONÇALVES, 2005) 
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2.6.1.1. Sistema de Solventes 

 

Para a adequada separação de misturas em CLAE, é necessária a escolha 

adequada da fase móvel acoplada a fase estacionária conveniente. A separação dos 

compostos de interesse pode ocorrer através do uso de um único solvente de 

composição constante denominado eluição isocrática, ou pela utilização de dois ou três 

sistemas de solventes, de diferentes polaridades, pela eluição com gradiente. Neste 

último caso, depois que a eluição começa, a razão entre os solventes é variada de modo 

programado, algumas vezes de forma contínua e outras vezes em uma série de passos.  

Os sistemas que envolvem colunas não-polares e uma fase móvel polar são comumente 

conhecidos como sistemas de fase reversa, onde as moléculas polares são facilmente 

eluídas pela fase móvel. O contrário acontece com o sistema de fase normal, em que a 

fase móvel é apolar e a coluna polar, cuja retenção do soluto aumenta com a polaridade 

do mesmo (GONÇALVES, 2005). 

Para utilização em CLAE os solventes devem apresentar algumas propriedades 

importantes, como por exemplo, alta pureza, não decomposição do analito e da fase 

estacionária, compatibilidade com o sistema de detecção, baixa viscosidade, dissolução 

da amostra e baixo custo. 

 

2.6.1.2. Fase Estacionária (Coluna Cromatográfica) 

 

A coluna cromatográfica escolhida irá determinar a seletividade e eficiência da 

separação. Esses parâmetros são definidos através da seleção de características ideais da 

coluna, como por exemplo, o tipo de empacotamento (fase estacionária) e sua 

polaridade, dimensões da coluna, diâmetro das partículas empregadas, com objetivo de 

obter condições na separação por cromatografia a líquido. Dentre as várias fases 

estacionárias existentes, a sílica é a mais comumente utilizada na cromatografia a 

líquido, principalmente em fase normal, não sendo recomendada para uso em fase 

reversa. Contudo, vem sendo substituída pelas colunas poliméricas de caráter hidrofílico 

e lipofílico, uma vez que a maioria dos fármacos apresenta tanto grupos polares quanto 

apolares na sua estrutura (GONÇALVES, 2005). 

Os compostos submetidos à cromatografia líquida são separados principalmente 

devido aos fenômenos que ocorrem na interfase fase estacionária/fase móvel, pois 

ocorrem interações físico-químicas entre os constituintes das amostras e a interface, 
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resultando na atração ou repulsão entre eles. Esses fenômenos, geralmente são forças 

intermoleculares fracas do tipo Van der Walls, pontes de hidrogênio, transferência de 

cargas, interações iônicas, além de processos de adsorção, partição, exclusão por 

tamanho molecular, contra-corrente, complexação entre outros (CIOLA, 1998).   

Os principais mecanismos relacionados ao retardamento da passagem de um 

composto pela coluna, é o mecanismo de retardo pelo particionamento da porção 

lipofílica na molécula dentro da fase estacionária, nas colunas de fase reversa, e a 

adsorção do grupo polar da molécula sobre os grupos polares da fase estacionária, nas 

colunas de fase normal (NASCIMENTO, 2004). 

 

2.6.1.3. Sistema de Detecção 

 

 Esse sistema tem a função de detectar os compostos vindos do eluente da 

coluna. Algumas das características desejadas ao escolher um detector são: alta 

sensibilidade, alta seletividade, linearidade, baixo limite de detecção e estabilidade 

frente a mudanças na composição da fase móvel e na temperatura (CASS, 2001). 

 Os detectores para CLAE são classificados em duas categorias: os que detectam 

propriedades existentes tanto na fase móvel como nos solutos (não-seletivos) e os que 

apenas detectam propriedades inerentes ao soluto (seletivos). A limitação em relação à 

utilização de detectores universais reside no fato de que muitas vezes as propriedades do 

soluto e da fase móvel são similares (SKOOG, 2002). 

  

 UV � VISÍVEL 

 

É o detector mais utilizado em CLAE, seletivos para moléculas que possuem 

cromóforos, tem com princípio a absorção de luz ultravioleta ou visível, por parte da 

amostra, quando nela passa radiação eletromagnética. Há três tipos de equipamentos, 

operando de acordo com este princípio: os fotômetros de comprimento de onda fixo, os 

espectrofotômetros e os detectores por arranjo de fotodiodos (CASS, 2001). 

Os fotômetros de comprimento de onda fixo têm sua aplicação restrita a 

moléculas que absorvam no comprimento de onda em que eles trabalham, enquanto que 

os espectrofotômetros são mais versáteis, permitindo a escolha do comprimento de onda 

mais adequado a cada análise. Estes equipamentos podem emitir apenas luz ultravioleta, 

de 190-600 nm, através de lâmpadas de deutério, como também na região do visível, de 
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350-900 nm, utilizando-se lâmpadas de tungstênio. Os detectores por arranjo de 

fotodiodos fornecem espectros no UV-Vis do eluente da coluna em determinados 

intervalos de tempo. São especialmente úteis para o desenvolvimento de métodos, 

medidas de pureza de pico e para a análise de amostras desconhecidas (CASS, 2001). 

 

 FLUORESCÊNCIA 

 

É um detector seletivo para moléculas que fluorescem, ou seja, sistemas 

aromáticos policíclicos ou que contenham duplas ligações conjugadas múltiplas. Tem 

como princípio a emissão fluorescente por um soluto que foi excitado por radiação UV, 

baseado no fato de que, quando uma molécula absorve luz e um elétron é promovido a 

um estado de maior enetgia, exite uma série de caminhos pelos quais esta energia pode 

ser dissipada. Normalmente, esta energia é perdida por sua transferência às moléculas 

vizinhas. Entretanto, algumas moléculas podem perder apenas parte da energia  indo ao 

mais baixo nível vibracional do estado excitado. A energia restante pode ser perdida 

pela emissão de um fóton, sendo este processo denominado de fluorescência (CASS, 

2001). 

 

 ÍNDICE DE REFRAÇÃO 

 

Esses detectores medem a diferença no índice de refração da fase móvel e do 

eluente vindo da coluna. É um detector não-seletivo, sensível a variações de 

temperaturas, pressão, fluxo e composição da fase móvel. É inadequado para eluição 

gradiente, devido à dificuldade que estabilizar-se (SKOOG, 2002). 

 

 INFRAVERMELHO 

 

Esse tipo de detector tem como princípio a absorção de luz infravermelha 

(4000 cm-1 � 670 cm-1), por parte da amostra, quando nela incide radiação 

eletromagnética. Esta radiação causa apenas movimentos vibracionais na molécula e 

estes são característicos dos grupos presentes na mesma. É um detector não-seletivo, 

mas apresenta uma série de limitações, como necessidade de eliminação do solvente, 

material de fabricação da cela e limite de detecção alto. Embora muitas das limitações 
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venham sendo contornadas pela evaporação do solvente e pelo uso de transformadas de 

Fourier (FT-IR), este detector é muito pouco utilizado (CIOLA, 1998). 

 

 POLARÍMETRO E DICROÍSMO CIRCULAR 

 

 Possuem a capacidade de medir o efeito da luz plana ou circularmente 

polarizada sobre compostos oticamente ativos. São equipamentos seletivos, específicos 

para a detecção de compostos quirais. São úteis para a determinação da ordem de 

eluição de pares enantioméricos, sendo possível a determinação da configuração 

absoluta destes, por dicroísmo circular, por intermédio de regras empíricas ou não 

empíricas. Enquanto o polarímetro opera em qualquer comprimento de onda, por 

dicroísmo circular a amostra só é vista nos comprimentos de onda em que ela absorve 

energia (CASS, 2001). 

 

 ELETROQUÍMICOS 

 

Baseiam-se em interações eletroquímicas úteis à detecção do analito por 

CLAE. Medem a condutância do eluente (Detectores de Condutividade) ou a corrente 

associadas à oxidação ou redução dos solutos (Amperométricos, Coulométrico). 

Embora todos sejam detectores eletroquímicos, esta designação é usualmente 

empregada para aqueles que medem a corrente no fluxo da célula (Amperométrico, 

Coulométrico). São detectores seletivos, para solutos iônicos, oxidáveis ou redutíveis, e 

apresentam alta sensibilidade e baixos limites de detecção (SKOOG, 2002). 

Não se popularizaram como esperado, devido à necessidade de manutenção 

periódica dos eletrodos e células e à complexidade de operação, sendo, entretanto, 

muito utilizados em cromatografia de troca iônica (Detector de Condutividade) e em 

pesquisas biomédicas (CASS, 2001) 

 

 ESPALHAMENTO DE LUZ ( light � scattering) 

 

Esse processo envolve a nebulização do eluente vindo da coluna em um 

aerossol, seguido de vaporização do solvente para produzir pequenas partículas que 

serão detectadas em uma cela de espalhamento de luz. A intensidade da luz espalhada 

do tamanho das partículas formadas no tubo de aquecimento, que, por sua vez depende 
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do tamanho das gotículas formadas durante o processo de nebulização. A interação da 

luz com a partícula dependerá de seu tamanho, forma e propriedades superficiais. É um 

detector não-seletivo, destrutivo, muito utilizado para detecção de ácidos graxos e para 

análise de pureza (CASS, 2001). 

 

 ESPECTROMETRIA DE MASSA 

 

 A utilização deste detector vem se tornando comum, apesar de seu alto preço, da 

necessidade de um operador especializado e dos gastos com manutenção. È um detector 

universal, que apresenta alta sensibilidade, fornece a massa molecular dos solutos e 

permite a elucidação estrutural destes. Pode ser utilizado como um detector 

extremamente seletivo, fixando-se um íon molecular. A utilização de MS-MS permite a 

fragmentação dos íons já formados, fornecendo informações estruturais e aumentando a 

seletividade. Devido à incompatibilidade entre o fluxo líquido vindo da coluna e o alto 

vácuo existente em tais equipamentos, é necessária a utilização de uma interface. Várias 

são as interfaces disponíveis, bem como os métodos de ionização e os analisadores de 

massa. É o detecto ideal para estudos de bioequivalência (NETO & NUNES, 2003). 

 

 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

Esse detector combina o poder de separação da CLAE ás informações estruturais 

obtidas pela RMN. Não é um detector de uso rotineiro, devido à dificuldade encontrada 

em sua hifenação à CLAE. O desenvolvimento em relação ao tempo necessário para a 

aquisição de dados e a supressão dos sinais do solvente (CIOLA, 1999; SKOOG et al., 

2002, NETO & NUNES, 2003). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar através de técnicas termoanalíticas e cromatográficas o comportamento 

de fármacos anti-reumáticos frequentemente manipulados pelo setor magistral. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterização térmica da ciclobenzaprina, prednisona, diacereína, 

hidroxicloroquina e meloxicam, através da Análise Térmica Diferencial (DTA); 

 

 Avaliar termicamente as alterações dos fármacos em estudo quando associados entre 

si em misturas binárias; 

 

 Desenvolver metodologia analítica em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

para os fármacos em estudo; 

 

 Analisar através da Espectrometria no Infravermelho e da Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência os fármacos isoladamente e as misturas binárias antes e após 

aquecimento controlado; 
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RESUMO 

A análise térmica, uma importante técnica analítica, vem sendo extremamente utilizada 

na caracterização de fármacos. A ciclobenzaprina (C) e suas misturas binárias com 

hidroxicloroquina (H), meloxicam (M), diacereína (D) e prednisona (P), foram 

analisadas por Análise Térmica Diferencial (DTA), através da qual foi possível observar 

diminuição da estabilidade térmica da ciclobenzaprina quando associada aos fármacos 

em estudo. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o setor magistral apresentou um vertiginoso crescimento 

assumindo uma importância cada vez maior dentro do mercado de medicamentos e, 

consequentemente contribuindo para a saúde pública brasileira. Como era de se esperar, 

a qualidade do produto manipulado tem sido objeto de inúmeras discussões e debate, 

sendo o tema mais freqüente nos últimos dois anos, principalmente em função da RDC 

33 [1]. 

O medicamento manipulado por ser específico e diferenciado possui inúmeros 

benefícios, dentre eles a possibilidade de associação de fármacos em uma mesma forma 

farmacêutica. Dentre as classes terapêuticas frequentemente manipuladas pode-se 

destacar a classe dos anti-reumáticos, principalmente em associação a ciclobenzaprina, 

3-(5H-dibenzo {a,b}ciclohepten-5-ilideno)-N,N-dimetil-1-propanamina (Figura 1), um 

potente relaxante muscular de ação central, aprovado pelo FDA em 1977 e 2003, na 

forma de administração comprimidos de 10mg e 5mg, respectivamente [2-3]. 

 

 

 

 

 

              Figura 1. Estrutura química da ciclobenzaprina. 

 

Os fármacos, mais prescritos para manipulação associados à ciclobenzaprina 

são: hidroxicloroquina (H), composto 4-aminoquinolínico, usado como anti-reumático a 

bastante tempo [4] , prednisona (P), glicocorticóide, meloxicam (M), um potente 

antiinflamatório mono-esteroidal, derivado dos oxicans e seletivo para isoenzima COX-
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2 [5]; e a diacereína (D), utilizada no tratamento sintomático e nas manifestações da 

osteoartrite [6]. 

Os métodos termoanalíticos permitem medir as mudanças de uma propriedade 

física ou química de um material, em conseqüência da temperatura. Mediante a análise 

térmica é possível avaliar as interações fármaco/fármacos, fármaco/excipientes, pureza, 

polimorfismo, além de predizer a estabilidade de uma formulação [7-8]. 

A Análise Térmica Diferencial (DTA) pode ser definida como uma técnica em 

que a diferença de temperatura entre a substância e a referência é medida como função 

da temperatura, enquanto a substância e a referência são submetidas a um programa de 

temperatura controlada [9]. 

O objetivo desse estudo foi investigar através da DTA, a estabilidade térmica da 

ciclobenzaprina (C) quando associada em misturas binárias com a hidroxicloroquina 

(H), prednisona (P), meloxicam (M) e diacereína (D). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As matérias-primas Prednisona, Ciclobenzaprina e Hidroxicloroquina foram 

obtidas da DEG � Importação de Produtos Químicos Ltda. e o Meloxicam e a 

Diacereína foram obtidas na GALENA, ambos fornecedores nacionais. 

Paro o estudo de Análise Térmica Diferencial (DTA) as misturas binárias foram 

preparadas na proporção 1:1. As curvas do DTA das matérias primas e das misturas 

binárias foram obtidas no equipamento modelo Shimadzu � DTA-50, sob atmosfera de 

Hélio, com fluxo de 50 mL/min., obedecendo a uma razão de aquecimento de 

10°C/min. até atingir 400°C, seguindo com 25°C/min. até atingir a temperatura final de 

900°C. Foram utilizadas amostras de aproximadamente 8 mg em um porta amostra de 

alumina. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As curvas de DTA dos fármacos isolados (C, D, H, M e P) (Figura 2) 

apresentaram processo endotérmico característico de fusão. Os dados da Tabela 1 

mostram os processos de fusão dos fármacos C, D, H, M e P em temperaturas de 

219,62°C, 250,30°C, 247,41°C, 261,63°C e 242,50°C, respectivamente. 

 

 Figura 2. Curva DTA dos fármacos isolados. 

 

Tabela 1. Valores dos parâmetros das curvas de DTA dos fármacos estudados. 

Amostra  Processo 
Temperatura 

inicial (°C) 

Temperatura 

final (°C) 

Pico 

(°C) 

∆H 

(J/g) 

Altura do 

pico (UV) 

C 1º 216,45 224,08 219,62 -65,07 -18,06 

D 1º 216,7 256,33 250,3 -164,34 -14,85 

H 1º 242,23 253,94 247,41 -69,32 -12,43 

M 1º 257,51 265,87 261,63 -40,25 -15,3 

P 1º 238,03 247,12 242,5 -54,83 -11,37 
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Através das curvas de DTA das misturas binárias envolvendo ciclobenzaprina e 

demais fármacos (C-M, C-P, C-H e C-D) (Figura 3), pôde-se observar que todas as 

misturas binárias apresentam processo de fusão característico de misturas eutéticas com 

deslocamento significativo para temperaturas inferiores, podendo indicar uma 

incompatibilidade entre as misturas alterando a estabilidade das misturas. Estes dados 

são comprovados através da Tabela 2, que mostra os parâmetros térmicos das curvas 

das misturas, envolvendo a ciclobenzaprina e demais fármacos.  

      Figura 3. Curva DTA das misturas binárias com ciblobenzaprina. 

 

Tabela 2 � Parâmetros térmicos das curvas de DTA das misturas binárias com 

ciclobenzaprina. 

Amostra  Processo Temperatura 

inicial (°C) 

Temperatura 

final (°C)  

Pico 

(°C) 

∆H (J/g) Altura do 

pico (UV)  

C 1º 216,45 224,08 219,62 -65,07 -18,06 
CH 1º 177,99 193,22 186,21 -51,48 -7,39 

CP 1º 171,38 193,01 178,4 -125,72 -11,67 

CD 1º 188,67 205,92 196,66 -136,83 -15,28 

CM 1º 185,25 199,48 194,92 -40,11 -5,63 
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CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados, pôde-se concluir a presença de diferença significativa 

entre os processos de fusão das matérias-primas isoladas e das misturas binárias 

contendo ciclobenzaprina, demonstrando provavelmente a redução da estabilidade da 

ciclobenzaprina, quando associada aos fármacos em estudo. Dessa forma, a Análise 

Térmica Diferencial, apresentou-se importante na caracterização térmica e na avaliação 

da estabilidade de fármacos e misturas binárias. 
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RESUMO 

Este trabalho relata um estudo realizado com fármacos anti-reumáticos freqüentemente 

manipulados pelo setor magistral, com o objetivo de analisar analiticamente as 

alterações nos fármacos anti-reumáticos, prednisona, ciclobenzaprina, diacereína e 

meloxicam e suas possíveis associações binárias. Foram utilizadas para analisar as 

amostras, as seguintes técnicas: análise térmica diferencial (DTA), espectrometria no 

infravermelho e a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Nas condições a que 

foram submetidas às amostras foi possível observar, através das técnicas utilizadas, a 

instabilidade dos fármacos nas misturas binárias em estudo. 

Palavras � Chaves: anti-reumáticos, análise térmica, cromatografia 

______________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

Diante do crescimento do setor magistral nos últimos anos, muitos debates a 

respeito da qualidade dos seus produtos vêm sendo realizados, principalmente em 

função da RDC 33, de Maio de 2000[1]. 

No Brasil vêm crescendo a opção por fórmulas manipuladas, como alternativa 

aos medicamentos industrializados, uma vez que o medicamento manipulado é 



Vasconcelos, P.B. Estudo Termoanalítico e Cromatográfico de Fármacos Anti-Reumáticos 

Freqüentemente Manipulados pelo Setor Magistral__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 47 

específico, diferenciado, possui qualidade e custo reduzido, em relação aos 

medicamentos industrializados. Dentre os vários benefícios do medicamento 

manipulado, podemos destacar a possibilidade da associação entre fármacos nas 

diversas classes terapêuticas, incluindo a classe dos anti-reumáticos [2]. 

Os fármacos anti-reumáticos, mais prescritos para associação em manipulação 

são: ciclobenzaprina (C), potente relaxante muscular que atua no sistema nervoso 

central a nível cerebral [3-4], prednisona (P), glicocorticóide com propriedades anti-

inflamatórias e imunosupressivas, meloxicam (M), um potente antiinflamatório mono-

esteroidal, derivado dos oxicans e seletivo para isoenzima COX-2 [5-6] e a diacereína 

(D), utilizada no tratamento sintomático e nas manifestações da osteoartrite [7]. 

Os métodos termoanalíticos tornaram-se uma ferramenta quase essencial nos 

estudos de estabilidade de produtos frente à variação de calor, fornecendo informações 

precisas [8-9-10]. 

Esse estudo teve como objetivo avaliar termicamente, através da Análise 

Térmica Diferencial (DTA), do Infravermelho (IR) e da Cromatografia Líquido de Alta 

Eficiência (CLAE), as possíveis alterações nos fármacos anti-reumáticos (P, C, D e M), 

assim como na associação fármaco/fármaco nas misturas binárias (C-M, C-P, C-D, M-

P, M-D e P-D), após aquecimento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As matérias-primas Prednisona e Ciclobenzaprina foram obtidas da DEG � 

Importação de Produtos Químicos Ltda. e o Meloxicam e Diacereína foram obtidas na 

GALENA, ambos fornecedores nacionais. 
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Análise Térmica Diferencial (DTA) 

Para o estudo de Análise Térmica Diferencial (DTA) as misturas binárias foram 

preparadas na proporção 1:1. As curvas do DTA das matérias primas e das misturas 

binárias foram obtidas no equipamento modelo Shimadzu � DTA-50, sob atmosfera de 

Hélio, com fluxo de 50 mL/min., obedecendo uma razão de aquecimento de 10°C/min. 

até atingir 400°C, seguindo com 25°C/min. até atingir a temperatura final de 900°C. 

Foram utilizadas amostras de aproximadamente 8 mg em um porta amostra de alumina. 

 

Espectrometria no Infravermelho 

O estudo de Espectrometria no Infravermelho foi realizado em duas etapas no 

equipamento modelo Bruker IFS 66 utilizando pastilhas de KBr. Na primeira etapa do 

estudo, os fármacos isolados e as misturas binárias, preparadas na proporção 1:1, foram 

submetidas ao IR. Na segunda etapa do estudo, os fármacos isolados e as misturas 

binárias, preparadas à temperatura ambiente na proporção 1:1, foram aquecidas em 

mufla EDGCON3P da EDG Equipamentos, com razão de aquecimento de 10°C/min. 

até atingir a temperatura deseja, permanecendo nela por 5 minutos, como mostra a 

Tabela 1. Após resfriamento, os fármacos isolados e as misturas binárias foram 

submetidos ao IR. 

         

Tabela 1. Parâmetros de aquecimento dos fármacos isolados e das  
associações.    

 
 

 

 

 

 

 

 

Amostras Temperatura Desejada 

Ciclobenzaprina (C) 230°C 

Meloxicam (M) 270°C 

Prednisona (P) 250°C 

Diacereína (D) 260°C 

Ciclobenzaprina + Prednisona (C-P) 190°C 

Ciclobenzaprina + Meloxicam (C-M) 200°C 

Ciclobenzaprina + Diacereína (C-D) 200°C 

Prednisona + Meloxicam (P-M) 230°C 

Prednisona + Diacereína (P-D) 230°C 

Meloxicam + Diacereína (M-D) 230°C 
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Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

Materiais e Equipamentos 

A acetonitrila (CH3CN) e o metanol (MeOH) foram adquiridos da J.T.Baker 

(Phillipsburg NJ, EUA), o fosfato de sódio da VETEC (Rio de janeiro, RJ, Brasil). A 

água deionizada foi preparada usando um sistema de Milli-Q (Millipore, Molsheim, 

France). 

O estudo de cromatografia líquida de alta eficiência foi realizado em sistema 

cromatográfico Shimadzu (Kyoto, Japan) composto por bomba LC-10ADVP, auto-

injetor SIL-10A, uma unidade de degazeificação DGV � 10AL, forno CTO-10A VP, 

detector SPD-10ª VP UV e unidade de controle SCL 10 A-VP. Os dados das análises 

foram adquiridos e processados no software CLASS-VP (v.6.2), instalado em um 

Pentium PC com Windows 98. 

A coluna cromatográfica utilizada foi uma Phenomenex Luna
® C 18 (150 x 4,6 

mm). A fase móvel consistiu num gradiente de concentração (Tabela 2) da mistura de 

Tampão Fosfato de Sódio (pH 3) e acetonitrila (CH3CN), com uma taxa de fluxo de 

2mL/min e o volume de injeção no sistema cromatográfico foi de 25µL, forno a 40°C. 

As amostras dos fármacos isolados (P, C, D e M) e suas respectivas misturas binárias 

(C-M, C-P, C-D, M-P, M-D e P-D) aquecidas e sem aquecer foram solubilizadas em 

metanol. 

      Tabela 2. Gradiente de concentração da fase móvel. 

 
 

 

 

 

Tempo Gradiente (%) 

(minutos) (Tampão fostato de sódio : ACN) 

0,01   70:30 

2,5   70:30 

3   50:50 

7   50:50 

7,5   70:30 

8 Final 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As curvas de DTA dos fármacos isolados (P, C, D e M) (Figura1) apresentaram 

processo endotérmico característico de fusão. 

      Figura 1. Curva DTA dos fármacos isolados (MP). 

 

Os dados da Tabela 3 mostram os processos de fusão dos fármacos P, C, D e M 

em temperaturas de 242,50°C, 219,62°C, 250,30°C, 261,63°C, respectivamente, as 

quais corroboram com os dados da literatura [11]. 

 

Tabela 3. Valores dos parâmetros das curvas de DTA das matérias-primas isoladas. 

Amostra 

(°C) 

Processo 

Temperatura 

Inicial (°C) 

Temperatura 

Final (°C) 

Pico 

(°C) 

∆H 

(J/g) 

Altura do 

pico (UV) 

P 1° 238,03 247,12 242,50 -54,83 -11,37 

C 1° 216,45 224,08 219,62 -65,07 -18,06 

D 1° 215,70 256,33 250,30 -164,34 -14,85 

M 1° 257,51 265,87 261,63 -40,25 -15,30 
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Através das curvas de DTA das misturas binárias (C-M, C-D e M-D) (Figura 3) 

e (D-P, P-M e C-P) (Figura 2), pôde-se observar que todas as misturas binárias 

apresentaram processo de fusão característico de misturas eutéticas com deslocamento 

significativo para temperaturas inferiores, podendo indicar uma incompatibilidade entre 

os fármacos, alterando a estabilidade dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 2. Curva DTA dos fármacos isolados (D, P, M e C) e associações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -   

Figura 3. Curva DTA dos fármacos isolados (C, D e M) e associações. 
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Estes dados são comprovados através da Tabela 4, que mostra os processos de 

fusão das misturas binárias envolvendo os fármacos anti-reumáticos em estudo. 

 

Tabela 4. Valores dos parâmetros das curvas de DTA das misturas binárias. 

Amostra 

(°C) 

Processo 

Temperatura 

Inicial (°C) 

Temperatura 

Final (°C) 

Pico 

(°C) 

∆H 

(J/g) 

Altura do 

pico (UV) 

CP 1º 171,38 193,01 178,40 -125,72 -11,67 

CD 1º 188,67 205,92 196,66 -136,83 -15,28 

CM 1º 185,25 199,48 194,92 -40,11 -5,63 

PM 1º 217,21 228,87 221,39 -60,10 -10,79 

PD 1º 213,80 230,44 222,78 -42,27 -4,86 

MD 1º 213,41 224,82 217,91 -69,55 -11,71 

 

Através do estudo de Espectrometria no Infravermelho (IV), uma técnica de 

caráter mais qualitativo que quantitativo, não foi possível identificar através dos 

espectros diferenças significativas nos fármacos isolados e nas misturas binários antes e 

após o aquecimento, uma vez que, as principais bandas de absorção dos fármacos 

permaneceram nos espectros mesmo depois da amostra ter sido aquecida, podendo 

provavelmente indicar uma degradação morfológica e não molecular (Figura 4). 
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Figura 4. Espectros dos fármacos isolados sem aquecimento e com aquecimento. 

 

C-N 

aromático 

aromático 

aromático 

C=O C-O 

aromático 
OH C=O 

C=O 
OH 

CH3 



Vasconcelos, P.B. Estudo Termoanalítico e Cromatográfico de Fármacos Anti-Reumáticos 

Freqüentemente Manipulados pelo Setor Magistral__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 54 

Os espectros das misturas binárias antes e após o aquecimento apresentaram 

bandas de absorção características de cada fármaco presentes na mistura (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Espectros das misturas binárias dos fármacos estudados sem e com 

aquecimento. 

 



Vasconcelos, P.B. Estudo Termoanalítico e Cromatográfico de Fármacos Anti-Reumáticos 

Freqüentemente Manipulados pelo Setor Magistral__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 55 

Por meio da análise cromatográfica foi possível observar alterações quantitativas 

tanto nos fármacos isoladamente como nas misturas binárias, após submissão ao 

aquecimento. 

No desenvolvimento do método cromatográfico, após varredura 

espectrofotométrica no intervalo de 200,00 a 400,00 nm, foi selecionado 230 nm como 

o melhor comprimento de onda em que os fármacos em estudo são absorvidos mais 

intensamente. 

Pode-se observar a seletividade do método através do perfil cromatográfico 

(Figura 6), onde a prednisona, a ciclobenzaprina, a diacereína e o meloxicam, 

apresentaram tempos de retenção de 3.54min., 4.61min., 5.56min. e 6.54min., 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 6. Perfil cromatográfico dos fármacos anti-reumáticos. 

 

Através do estudo de linearidade e pelo método dos mínimos quadrados obteve-

se a equação da reta para cada fármaco estudado. A linearidade do método foi 

comprovada, pelos coeficientes de correlação (R
2) de cada fármaco, os quais foram 
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obtidos através da análise de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados. 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5. Equação da reta e coeficientes de correlação (R2) dos fármacos anti-
reumáticos. 

 
 

Através da Tabela 6 é possível observar os resultados da repetibilidade 

analisados por área, os quais foram realizados com injeções das amostras em um mesmo 

dia e na mesma concentração (25µg/mL), no mesmo laboratório e pelo mesmo analista. 

Os valores de coeficiente de variação foram inferiores ao especificado pela Resolução 

RE n° 899 vigente, que especifica o limite do coeficiente de variância de 5,0 %. 

 

Tabela 6. Avaliação da repetibilidade dos fármacos anti-reumáticos em relação às suas 

áreas. 

CV � coeficiente de variação 

 

Fármacos Equação da reta R
2
 

Prednisona y = 3.96712e-005 X - 0.176731 0,99496 

Ciclobenzaprina y = 1.30732e-005 X + 0.808098 0,991315 

Diacereína y = 3.81169e-005 X - 6.55632 0,993536 

Meloxicam y = 6.28732e-005 X + 2.00335 0,99317 

Área 
Amostra 

Prednisona Ciclobenzaprina Diacereína Meloxicam 

1 662958 1918522 1107748 394964 

2 641885 1859995 1060322 431382 

3 655667 1902436 1045563 424905 

4 681974 1942123 1071509 431268 

5 646082 1889279 1064080 432122 

6 664294 1970825 1071379 436793 

MÉDIA 658810 1913863 1070100 425239 

DESVPAD 14437,4 39247,2 20760,1 15307,8 

CV% 2,191 2,051 1,940 3,600 



Vasconcelos, P.B. Estudo Termoanalítico e Cromatográfico de Fármacos Anti-Reumáticos 

Freqüentemente Manipulados pelo Setor Magistral__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 57 

É possível observar através da Figura 7 a degradação que os fármacos isolados 

sofreram após o aquecimento, sendo a diacereína o fármaco mais sensível a 

temperatura, visto que apresentou uma degradação de 81,44 % após o aquecimento. 

Figura 7. Degradação dos fármacos isoladamente após o aquecimento. 

 

Analisando da Tabela 7, é possível observar que a maioria dos fármacos foram 

mais degradados nas misturas binárias aquecidas do que isoladamente após o 

aquecimento. 

  
Tabela 7. Percentual de degradação dos fármacos isoladamente e nas misturas binárias 

após aquecimento. 
 

Amostras 
Prednisona 

(%) 

Ciclobenzaprina 

(%) 

Diacereína 

(%) 

Meloxicam 

(%) 

Isolados 73,89 5,68 81,44 24,7 

Prednisona - Ciclobenzaprina 100 68,59 - - 

Prednisona - Diacereína 83,76 - 63,27 - 

Prednisona - Meloxicam 100 - - 69,37 

Ciclobenzaprina - Diacereína - 57,38 66,02 - 

Ciclobenzaprina - Meloxicam - 53,09 - 59,53 

Diacereína - Meloxicam - - 95,69 89,39 
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Comparando às misturas binárias aquecidas e sem aquecer, envolvendo a 

prednisona, (P-C, P-D, P-M) foi possível observar que a mesma sofreu degradação de 

100 % quando associada à ciclobenzaprina e ao meloxicam e 83,76 % quando associada 

a diacereína. 

A ciclobenzaprina foi mais fortemente degradada, possivelmente devido ao 

aquecimento, quando associada à prednisona, com 68,59%, seguindo da diacereína e do 

meloxicam, com 57,38% e 53,09% de degradação, respectivamente. 

A diacereína foi o fármaco que sofreu menor degradação devido à associação 

com os fármacos anti-reumáticos em estudo, visto que ao ser aquecida isoladamente, foi 

degradada 81,44%, e quando associada a prednisona e a ciclobenzaprina, em misturas 

binárias aquecidas, sofreu degradação de 63,27% e 66,02%, respectivamente, em 

relação as misturas não aquecida. Porém, em associação com o meloxicam, na mistura 

aquecida, a diacereína foi degradada 95,69% em relação à mistura não aquecida, 

aumentado sua degradação em 14,25% em relação à degradação obtida quando o 

fármaco isolado foi submetido ao aquecimento. 

O meloxicam sofreu degradação de 69,37%, 59,53% e 89,39% quando associado 

à prednisona, a ciclobenzaprina e a diacereína, respectivamente. 

 Dentre as misturas binárias estudados foi possível observar que a associação 

entre prednisona e ciclobenzaprina é provavelmente a mais instável devido ao 

aquecimento, dados este que corrobora com os dados obtidos no estudo de análise 

térmica diferencial. 

 

CONCLUSÃO 

A Análise Térmica Diferencial apresentou-se como um método importante na 

caracterização térmica e na avaliação da estabilidade de fármacos e misturas binárias, 
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visto que, segundo os resultados obtidos, foi possível concluir a presença de diferença 

significativa entre os processos de fusão dos fármacos isolados e das misturas binárias 

termicamente analisadas, demonstrando a possível redução da estabilidade dos fármacos 

em estudo, quando associados. 

Segundo os resultados obtidos por Espectrometria no Infravermelho (IV), não 

foi possível identificar alterações significativas nos fármacos isolados e nas misturas 

binárias, antes e após o aquecimento. 

O método proposto para detecção e quantificação da prednisona, 

ciclobenzaprina, diacereína e meloxicam por CLAE, se mostrou adequado dentro dos 

parâmetros analisados, visto que foi possível analisar as alterações significativas entre 

os fármacos e as misturas binárias antes e após o aquecimento.  

Os resultados obtidos por CLAE corroboram com os obtidos na análise térmica, 

uma vez que indicam uma possível redução na estabilidade dos fármacos quando 

associados. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitiram as seguintes considerações: 

 

 As misturas binárias envolvendo a ciclobenzaprina, prednisona, diacereína, 

meloxicam e hidroxicloroquina demonstraram alteração na estabilidade dos 

fármacos, uma vez que todas as misturas binárias apresentaram processo de 

fusão característico de misturas eutéticas com deslocamento significativo para 

temperaturas inferiores; 

 

 A Espectrometria no Infravermelho não demonstrou ser uma técnica adequada 

para analisar as diferenças nos fármacos e nas misturas binárias antes e após o 

aquecimento; 

 

 A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência se mostrou uma técnica adequada 

para quantificação da ciclobenzaprina, prednisona, diacereína e do meloxicam, 

pois através dela foi possível avaliar as alterações nos fármacos e nas misturas 

binárias após o aquecimento; 

 

 Todos os fármacos analisados isoladamente sofreram degradação devido o 

aquecimento; 

 

 Os fármacos foram degradados em diferentes proporções pelo aquecimento, 

quando associados em misturas binárias; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vasconcelos, P.B. Estudo Termoanalítico e Cromatográfico de Fármacos Anti-Reumáticos 

Freqüentemente Manipulados pelo Setor Magistral__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 63 

 

 

 

PERSPECTIVAS 
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6. PERSPECTIVAS 

 

 Desenvolvimento de metodologia analítica para estudo das associações da 

hidroxicloroquina com os demais fármacos em estudo; 

 

 Avaliação térmica e cromatográfica das misturas ternárias e quaternárias dos 

fármacos anti-reumáticos em estudo, frequentemente manipuladas pelo setor 

magistral; 

 

 Estudo farmacotécnico e termoanalítico de diferentes formulações existentes no 

setor magistral com os fármacos em estudo; 

 

 Estudo de estabilidades das formulações encontradas no setor magistral, 

utilizando os fármacos anti-reumáticos questionados neste estudo; 

 

 Estudo de liberação in vitro e in vivo dos fármacos associados (cápsulas 

manipuladas), visando uma possível co-relação com as técnicas termoanalíticas 

e cromatográficas; 
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ANEXO A � Comprovante de aceitação do artigo �Estudo de Estabilidade Térmica de 

Fármacos Anti-Reumáticos e Misturas Binárias envolvendo a Ciclobenzaprina� pelo 
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.
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ANEXO B � Certificado de Qualidade do Meloxicam � Galena. 
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ANEXO C � Certificado de Qualidade da Prednisona � DEG. 
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ANEXO D � Certificado de Qualidade da Hidroxicloroquina � DEG. 
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ANEXO E � Certificado de Qualidade da Ciclobenzaprina � DEG. 
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ANEXO F � Certificado de Qualidade da Diacerína � Galena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


