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RESUMO 
 

O objetivo do presente trabalho foi obter complexos binários e ternários de 

sinvastatina (SNV) e ciclodextrinas (CDs) utilizando diferentes tipos de CDs, 

métodos de secagem e polímeros para selecionar aquele que proporcionam um 

maior aumento da solubilidade aquosa do fármaco. Inicialmente complexos com 

diferentes CDs, a α, β, γ, e hidroxi-propil-β (HPβCD) foram obtidos através da 

secagem em estufa. Foram empregados os seguintes ensaios para sua 

caracterização: solubilidade, DSC, TG e difração de raios – X. Adicionalmente, foi 

realizada a modelagem molecular com simulações de dinâmica molecular. O 

complexo com γCD parece ser o mais adequado para a complexação com a SNV, 

pois, foi o mais estável (menor energia) na modelagem molecular, além de ter 

apresentado uma nova fase sólida na difração de raios – X. Complexos de SNV, 

γCD ou HPβCD foram obtidos por diferentes métodos de secagem (estufa com 

circulação forçada de ar, coevaporação, liofilização e estufa a vácuo) e a 

caracterização foi realizada através da solubilidade, DSC, TG e difração de raios – 

X. Todos os complexos melhoraram a solubilidade da SNV, mas quando 

comparados às respectivas misturas físicas, o ganho foi baixo. As curvas DSC e a 

difração de raios – X indicam que, no máximo, pode ter ocorrido uma complexação 

parcial em alguns casos. O que se verifica é que mesmo o complexo que apresentou 

maior ganho de solubilidade (HPβCD obtido pela coevaporação), a complexação do 

não foi total. Complexos ternários de SNV, βCD e diferentes polímeros 

(polietilenoglicol 1500, polietilenoglicol 4000, povidona, copovidona, crospovidona, 

maltodextrina e hidroxipropil-metil-celulose) foram preparados utilizando-se a 

coevaporação. A caracterização dos complexos foi realizada através da solubilidade, 

DSC e TG. Para todos os complexos houve ganho de solubilidade, mas apenas 

quando foi utilizado a crospovidona e a maltodextrina, existe diferença significativa 

entre a solubilidade observada para a mistura física e aquela registrada para o 

complexo. As curvas DSC indicam que ainda existe fármaco na forma livre até 

mesmo nos complexos que apresentaram maior solubilidade, dessa forma, nenhum 

dos polímeros utilizados foi capaz de promover um complexação total da SNV. 

 

Palavras Chave: Ciclodextrina, sinvastatina, complexos binários, complexos 

ternários, caracterização de complexos de inclusão. 



  

ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to obtain binary and ternary complexes of simvastatin 

(SV) and cyclodextrins (CDs) using different types of CDs, drying methods and 

polymers, to select those that offer greater increase in aqueous solubility of the drug. 

Initially, different complexes with CDs, α, β, γ, and hydroxy-propyl-β (HPβCD), were 

obtained using oven drying. The following tests were performed for complexes´s 

characterization: solubility, DSC, TG and X-ray diffraction. Additionally, molecular 

modeling was performed with molecular dynamics simulations. The complex with 

γCD seems to be the most suitable for complexation with the SV, since it has been 

the most stable (lowest energy) in molecular modeling, and has presented a new 

solid phase in X-ray diffraction. Complex of SV, γCD or HPβCD were obtained by 

different drying methods (forced air circulation oven, co-evaporation, freeze drying 

and vacuum oven) and the characterization was performed by solubility, DSC, TG 

and X-ray diffraction. All the complexes improved the solubility of SV, but when 

compared to their physical mixtures, the gain is low. The DSC curves and X-ray 

diffraction indicates that, at most, a partial complexation may have happened in some 

cases. It was verified that even the complex that had greater increase in solubility 

(HPβCD obtained by co-evaporation), the complexation was not total. Ternary 

complexes of SV, βCD and different polymers (polyethyleneglycol 1500, 

polyethyleneglycol 4000, povidone, copovidone, crospovidone, maltodextrin and 

hydroxypropyl-methyl-cellulose) were prepared using the co-evaporation. The 

characterization of the complexes was performed by solubility, DSC and TG. For all 

complexes there was a gain of solubility, but only when crospovidone and 

maltodextrin were used, there was a significant difference between the solubility 

observed for the physical mixture and the complex. The DSC curves indicate that non 

comlexed drug is still present, even in the complexes that had higher solubility. Thus, 

none of the polymers was able to promote a total complexation of SV. 

 

Keywords: Cyclodextrin, simvastatin, binary complexes, ternary complexes, 

characterization of inclusion complexes. 
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Capítulo 1 

 

Caracterização de complexos de inclusão com ciclodextrinas  
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Resumo 

 

As ciclodextrinas são oligossacarídeos cíclicos que possuem a cavidade 

hidrofóbica e a superfície hidrofílica. Essas características permitem o aumento da 

solubilidade de moléculas lipofílicas através da formação de complexos de inclusão. 

A caracterização do complexo fármaco-ciclodextrina não é tarefa fácil e um conjunto 

de técnicas analíticas é necessário para explorar diferentes características do 

fármaco isolado, da ciclodextrina e do complexo obtido. Dentre estas técnicas 

destacam-se o diagrama de solubilidade de fases, calorimetria exploratória 

diferencial, termogravimetria, difração de raios-X, espectroscopia no infra vermelho, 

ressonância magnética nuclear, dissolução e microscopia eletrônica de varredura.  



 12 
 

1. Introdução 

 

As ciclodextrinas (CDs) são oligossacarídeos cíclicos cuja estrutura é formada 

geralmente por seis (CD), sete (CD) ou oito (CD) unidades de glicose, dispostas 

de maneira que a molécula assuma forma de um cilindro oco com as extremidades 

abertas. A cavidade das CDs possui caráter hidrofóbico, enquanto a superfície tem 

caráter hidrofílico. Essa propriedade permite que a solubilidade de moléculas 

hospedeiras hidrofóbicas seja aumentada através da formação de complexos de 

inclusão (VEIGA; PECORELLI; RIBEIRO, 2006).  

Quando uma molécula hóspede (fármaco), de natureza apolar, ocupa o lugar 

da água, o sistema torna-se energeticamente mais favorável e, portanto, mais 

estável do ponto de vista termodinâmico, formando ligações do tipo não covalentes. 

Fatores como tamanho, geometria e polaridade da estrutura a ser encapsulada são 

decisivos para a obtenção dos complexos (VALLE, 2004).  

Por outro lado, o tipo de CD, o pH do meio, a temperatura, o método de 

preparo dos complexos, além da adição de polímeros e pareadores iônicos são 

também fatores de grande importância na complexação de fármacos com CDs 

(CHALLA, et al., 2005). 

As CDs, além de aumentarem a solubilidade em água de moléculas 

hidrófobas, podem ser utilizadas para mascarar sabor e odor desagradáveis, fixar 

substâncias voláteis, proteger substâncias sensíveis à luz ou oxigênio, transformar 

substâncias líquidas em pós, mascarar pigmentos ou cores de substâncias, diminuir 

a irritação gástrica ou ocular e prevenir interações entre substâncias. Suas 

aplicações vêm sendo difundidas nas indústrias farmacêutica, cosmética, agrícola e 

alimentícia (VALLE, 2004; VEIGA; PECORELLI; RIBEIRO, 2006). 

A αCD e a γCD são absorvidas em quantidades muito pequenas quando 

administrada pela via oral e excretadas através da urina sem sofrer modificações. 

Estudos mostraram que a βCD pode ser administrada por via oral até 0,8 g/Kg/dia 

em ratos e 2 g/Kg/dia em cães, porém, quando administrada pela via parenteral, 

apresenta nefrotoxicidade e hemólise. Em humanos a dose diária aceitável é de 1,4 

g para a αCD, 0,35 g para a βCD e 10 g para a γCD. A hidroxi-propil-βCD (HPβCD) 

é considerada não tóxica em doses baixas e moderadas, sendo encontrada no 

mercado em medicamentos administrados por via oral em quantidades maiores que 

8 mg/dia e 16 mg/dia através da via endovenosa. (BREWSTER; LOFTSSON, 2007). 
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Para avaliar a formação de complexos de inclusão com as CDs, muitas vezes 

é necessário utilizar um conjunto de técnicas que evidenciam a complexação. As 

técnicas mais utilizadas atualmente são a construção do diagrama de solubilidade 

de fases, análise térmica, difração de raios-X, espectroscopia no infravermelho, 

ressonância magnética nuclear, dissolução e microscopia eletrônica de varredura. 

Como não existem trabalhos que sistematizam as técnicas comumente 

empregadas na avaliação de complexos fármaco-CDs, o objetivo dessa revisão é 

abordar as ferramentas analíticas mais utilizadas para caracterizar tais complexos. 

 

2. Métodos de caracterização e identificação dos complexos de inclusão 
 
 2.1. Solubilidade de fases 
  

O diagrama de solubilidade de fases é uma das ferramentas mais utilizadas 

na caracterização de complexos de inclusão com CDs, sendo obtido através de 

resultados de solubilidade da molécula hóspede em soluções com concentrações 

crescentes de CDs (VEIGA; PECORELLI; RIBEIRO, 2006). 

Conforme o modelo proposto por Higuchi e Connors (1965), os diagramas 

podem ser do tipo A, quando a solubilidade da molécula hóspede aumenta conforme 

o aumento da concentração de CD, indicando a formação de complexos solúveis, ou 

do tipo B, quando o complexo formado é insolúvel e a concentração da molécula 

hóspede diminui com o aumento da concentração de CD (Figura 1.1).  

Os diagramas do tipo A podem, ainda, serem classificados como AL (linear), 

quando são representados por uma reta; AN (negativo) quando após uma 

determinada concentração há tendência de queda; e AP (positivo) quando se forma 

uma reta ascendente que após uma determinada concentração, apresenta um 

declive mais acentuado.  

Nos diagramas AL, o aumento de solubilidade é linear em função da 

concentração de CD, e se o declive for menor ou igual a um, assume-se uma 

estequiometria de 1:1. Por outro lado, se o declive for maior que um, há formação de 

complexos de ordem superior a um em relação à molécula hóspede. Quando o 

diagrama é do tipo AP, os complexos formados são de ordem maior que um em 

relação à molécula hospedeira após uma determinada concentração de CD e os 

diagramas do tipo AN podem ser explicados por alterações do agente solubilizante 
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em concentrações elevadas ou agregação dos complexos formados (BREWSTER; 

LOFTSSON, 2007). 

 

 
Figura 1.1 - Tipos de diagrama de solubilidade de fases obtidos a partir da 

complexação de fármacos com CDs. 

 

Os diagramas do tipo B podem assumir a conformação BS (solúvel) quando o 

complexo possui solubilidade limitada. Inicialmente, há um aumento da concentração 

da molécula hóspede e, ao atingir o limite de solubilidade, ocorre a precipitação, 

diminuindo a concentração. Os diagramas do tipo BI (insolúvel) são obtidos quando 

o complexo é insolúvel e há um equilíbrio inicial, porém após uma determinada 

concentração, ocorre a precipitação do complexo (BREWSTER; LOFTSSON, 2007; 

VEIGA; PECORELLI; RIBEIRO, 2006). 

Quando o diagrama apresenta a conformação do tipo AL, ou seja, quando o 

aumento de solubilidade é linear com o aumento da concentração de CD, pode-se 

calcular a constante de estabilidade (Kc) através da equação: 

 

Kc=         declive____  
S0 (1-declive) 

 

Onde S0 corresponde à solubilidade intrínseca da molécula hóspede. 

O diagrama do tipo AL é o mais comum quando se trata de complexos de 

inclusão com CDs e o cálculo de Kc é feito para determinar a força da ligação da 
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molécula hóspede com a hospedeira. Na Tabela 1.1 estão descritos os valores de 

Kc e força de ligação (CARRIER; MILLER; AHMED, 2007).  

 

Tabela 1.1 - Força da ligação entre a molécula hóspede e a CD conforme o valor de 

Kc. 

Valor de Kc (M-1) Força da ligação 

<500 Muito fraca 
500-1000 Fraca 
1000-5000 Moderada 
5000-20000 Forte 

>20000 Muito forte 

 

Para moléculas hóspedes pouco solúveis, que apresentam diagrama do tipo 

AL, podem ocorrer diferenças entre a solubilidade em meio aquoso e a intercepção 

da reta do diagrama em y, resultando em valores de Kc diferentes. Como alternativa, 

pode-se calcular o valor de eficiência de complexação (CE) que considera apenas o 

valor do coeficiente angular da equação da reta do diagrama.  

 

CE=      Coeficiente angular__ 
(1-Coeficiente angular) 

 

A partir do valor de CE a razão molécula hóspede:CD e o aumento da massa 

da formulação com a adição de CD, também podem ser determinados (LOFTSSON; 

HREINSDÓTTIR; MÁSSON, 2005; LOFTOSSON; HREINSDÓTTIR; MÁSSON, 

2007). 

 

Molécula hóspede:CD=          1_____ 
     (1+1/CE) 

 

Aumento da massa da formulação =                 MMCD_______ (1+1/CE) 
              MM molécula hóspede  

 

Onde MMCD corresponde à massa molecular da CD e MM molécula hóspede 

corresponde à massa molecular da molécula hóspede. 

Entretanto, o emprego de CE, não é a forma mais usual de avaliar a 

complexação de fármacos com CDs, o que pode ser facilmente constatado na 



 16 
 

literatura científica, uma vez que são poucos os trabalhos que utilizam este 

parâmetro (ARAUJO, D.R. et al., 2008; JUG; BECIREVIC-LACAN; BENGEZ, 2009; 

MELO et al., 2008; TEWES et al., 2008). 

Por outro lado, o cálculo de Kc é encontrado em um número muito maior de 

trabalhos (alguns exemplos são mostrados na Tabela 1.2) o que indica a preferência 

dos pesquisadores desta área por este parâmetro. 

 

Tabela 1.2 - Alguns exemplos de trabalhos recentes que utilizam o diagrama de 

solubilidade de fases na caracterização dos complexos de inclusão. 

Molécula hóspede CD Tipo de diagrama Referência 

5-nitroindazol DMβCDa AL JULLIAN et al., 
2008 

Aceclofenaco HPβCD AL DAHIYA; PATHAK, 
2007 

AG11 HPβCD AL STANCANELLI et 
al., 2008 

Bicalutamida βCD AL PATIL et al., 2008 

Carvedilol MβCDb AL HIRLEKAR; 
KADAM, 2009a 

Cefdinir βCD e HPβCD AL ALEEM et al., 2008 

Celecoxib HPβCD AL CAPPELLO et al., 
2007 

Dipiridamol βCD AL AL OMARI et al., 
2009 

Efavirenz βCD, HPβCD 
e RMβCD 

AL e AP SATHIGARI et al., 
2009 

Etodolac βCD, HPβCD 
e γCD 

AL e BS CAPPELLO et al., 
2009 

Etoricoxib HPβCD AL SHAH et al., 2009 

Finasterida HPβCD AL ASBAHR et al., 
2009 

Flavonoides βCD AL DIAS; NIKOLAU; 
GIOVANI, 2008 

Fluorofenidona βCD e HPβCD AL WANG; DING; 
YAO, 2009 

Flurbiprofeno HPβCD AL KIM et al., 2009 

Gliburida βCD e HPβCD AL CIRRI et al., 2009 

Hidroximetilnitrofurazona HPβCD AL GRILLO et al., 
2008 
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Imatinib βCD e 
RMβCDc 

AL BÉNI et al., 2007 

Iprodiona βCD AL ZHU et al., 2007 

Irbesartana βCD AL HIRLEKAR; 
KADAM, 2009b 

Itraconazol HPβCD e 
SBEβCDd 

AP e AL BREWSTER et al., 
2008 

Lamotrigina βCD AL SHINDE et al., 
2008 

Lidocaina βCD AN TATAI et al., 2007 

Loratadina αCD, βCD, 
HPβCD e γCD 

AP e AL OMAR et al., 2007 

Loratadina Heptakis -
DMβCDe 

AL NACSA et al., 2009 

Meloxicam βCD AL OBAIDAT; 
KHANFAR; 

KHAWAM, 2009 Miconazol βCD AL WANG; CAI, 2008 

Nefopam βCD e 
derivados 

AL e AN BRUN et al., 2006 
 

Omeprazol MβCDf AL FIGUEIRAS et al., 
2007 

Oxaprozina βCD, DMβCD 
e RMβCD 

AL MAESTRELLI et 
al., 2009 

Prednisona αCD, βCD, 
HPβCD e γCD 

AL e BS GHUZLAAN; AL 
OMARI; AL-

SOU’OD, 2009 Pirimetamina αCD AL ARAUJO et al., 
2009 

Sinvastatina αCD e βCD AL e AP WEN; LIU; ZHU, 
2005 

Espironolactona HPβCD AL RAJABI et al., 2008 

Sulfadiazina HPβCD AL ARAÚJO, M.V.G. 
et al., 2008 

TG44 βCD AL ANZAI et al., 2007 

Zaleplona βCD AL DOIPHODE et al., 
2008 

aDMβCD: Dimetil-βCD  
bMβCD: Metil-βCD 
cRMβCD: Randomicamente-metilada-βCD  
dSBEβCD: Sulfobutileter-βCD 
eHeptakis -DMβCD: heptakis-(2,6-di-O-metil)-βCD 
fMβCD: Dimetil-βCD  
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 2.2. Análise térmica 

  

As técnicas termoanalíticas mais utilizadas para a avaliação da formação de 

complexos de inclusão com CDs são a calorimetria exploratória diferencial e a 

termogravimetria. Geralmente são as primeiras a serem consideradas na 

investigação de formação de complexos por serem relativamente simples e 

demandarem pouco tempo (NOVÁK et al., 2006). 

  
 2.2.1. Calorimetria Exploratória de Varredura 
  

As curvas DSC das CDs são características por apresentarem eventos 

endotérmicos que correspondem à sua desidratação. Assim, a αCD apresenta dois 

ou três eventos, dependendo da forma cristalina que se encontra, já a βCD e a γCD 

apresentam um pico largo por volta de 120 e 150ºC respectivamente (GIORDANO; 

NOVÁK; MOYANO, 2001). 

A análise da formação de complexos pode ser feita comparando-se a curva 

DSC do complexo com a da CD utilizada, da molécula hóspede e da mistura física 

(CD e molécula hóspede) preparada na mesma proporção que os complexos. A 

molécula hóspede geralmente apresenta-se na forma cristalina e sua curva é 

representada por um pico estreito, bem definido, que corresponde ao ponto de 

fusão. A curva da mistura física é a soma do evento de desidratação da CD com o 

pico de fusão da molécula hóspede. Quando ocorre a formação do complexo, 

espera-se que o pico da fusão desapareça devido à perda da estrutura cristalina 

causada pela encapsulação (Figura 1.2). 
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Figura 1.2 - Modelo hipotético da análise por DSC de um fármaco puro (A), CD 

(B), mistura física (C) e o respectivo complexo (D). 

 

Quando a complexação é parcial, espera-se que o pico da fusão do complexo 

diminua em relação ao da mistura física, sugerindo uma interação do fármaco com a 

CD, mas que, no entanto, ainda apresenta molécula hóspede livre (AL-MARZOUQI 

et al., 2007). 

 Em alguns casos a mistura física pode não apresentar o evento característico 

de fusão da molécula hóspede, pois o aquecimento e a água da CD podem causar 

uma amorfização da molécula hóspede (MURA et al., 2002). Em outra situação o 

pico pode apresentar-se mais largo e deslocado devido às interações fracas entre a 

molécula hóspede e a CD (LI et al., 2005). 

O evento característico da desidratação da CD na curva DSC do complexo 

pode apresentar um deslocamento devido à substituição de moléculas de água na 

cavidade por moléculas hóspedes, o que resulta em alteração do estado energético 

(LI et al., 2005).  

A Tabela 1.3 apresenta alguns trabalhos que utilizam DSC como técnica de 

caracterização dos complexos. 

 

Tabela 1.3 - Alguns exemplos de trabalhos recentes que utilizam DSC na 

caracterização dos complexos de inclusão. 



 20 
 

Molécula 
hóspede 

CD Indicativo de 
complexação 

Referência 

Aceclofenaco HPβCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

DAHIYA; PATHAK, 
2007 

Aciclovir βCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

BENCINI et al., 2008 

Ácido ascórbico HPβCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

GARNERO; LONGHI, 
2007 

Atenolol RMβCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

JUG; BECIREVIC-
LACAN; BENGEZ, 

2009 
Benzocaína βCD Desaparecimento ou 

redução do pico de 
fusão 

AL-MARZOUQI et al., 
2006 

Celecoxib βCD Redução do pico de 
fusão 

NAGARSENKER; 
JOSHI, 2005 

Carvedilol MβCD Deslocamento do pico 
de fusão 

HIRLEKAR; KADAM, 
2009ª 

Celecoxib HPβCD Desaparecimento ou 
redução do pico de 

fusão 

CAPPELLO et al., 
2007 

Cladribina HPβCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

CASTELLI et al., 2008 

Clotrimazol γCD e 
DMβCD 

Desaparecimento do 
pico de fusão 

TANERI et al., 2004 

Dipiridamol βCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

AL OMARI et al., 2009 

Efavirenz βCD, HPβCD 
e RMβCD 

Desaparecimento do 
pico de fusão 

SATHIGARI et al., 
2009 

Etodolac βCD, HPβCD 
e γCD 

Desaparecimento do 
pico de fusão 

CAPPELLO et al., 
2009 

Finasterida HPβCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

ASBAHR et al., 2009 

Fexofenadina αCD, βCD, 
γCD e HPβCD 

Desaparecimento do 
pico de fusão 

AL OMARI et al., 2007 
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Flurbiprofeno HPβCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

KIM et al., 2009 

Gliburida βCD e HPβCD Desaparecimento ou 
redução do pico de 

fusão 

CIRRI et al., 2009 

Loratadina αCD, βCD, 
HPβCD e γCD 

Desaparecimento do 
pico de fusão 

OMAR et al., 2007 

Loratadina Heptakis -
DMβCD 

Desaparecimento do 
pico de fusão 

NACSA et al., 2008 

Loratadina Heptakis -
DMβCD 

Desaparecimento do 
pico de fusão 

NACSA et al., 2009 

Lorazepam HPβCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

JUG; BECIREVIC-
LACAN, 2008 

Irbesartana βCD Alargamento do pico 
de fusão 

HIRLEKAR; KADAM, 
2009b 

Itraconazol, 
econazol and 

fluconazol 

βCD Desaparecimento ou 
redução do pico de 

fusão 

AL-MARZOUQI et al., 
2009 

Itraconazol HPβCD Desaparecimento ou 
redução do pico de 

fusão 

LEE et al., 2008 

Meloxicam βCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

OBAIDAT; KHANFAR; 
KHAWAM, 2009 

Miconazol βCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

WANG; CAI, 2008 

Naproxeno HPβCD Desaparecimento ou 
redução do pico de 

fusão 

MURA et al., 2005 

Oridonina HPβCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

YAN et al., 2008 

Oxaprozina βCD, DMβCD 
e RMβCD 

Desaparecimento ou 
redução do pico de 

fusão 

MAESTRELLI et al., 
2009 

Paclitaxel 6-O-CAPRO-
β-CDa 

Desaparecimento do 
pico de fusão 

BILENSOY et al., 2008 

Paclitaxel bis (βCD)s Desaparecimento do 
pico de fusão 

LIU et al., 2004 
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Piroxicam HPβCD Desaparecimento ou 
redução do pico de 

fusão 

ZHANG et al., 2009 

Prednisona αCD, βCD, 
HPβCD e γCD 

Desaparecimento do 
pico de fusão 

GHUZLAAN; AL 
OMARI; AL-SOU’OD, 

2009 
Pirimetamina αCD Desaparecimento do 

pico de fusão 
ARAUJO et al., 2009 

Sericoside βCD e γCD Desaparecimento ou 
redução do pico de 

fusão 

RODE et al., 2003 

Sildenafil αCD, βCD, 
γCD, HPβCD 

Redução do pico de 
fusão 

AL OMARI et al., 2006; 

Valproato de 
sódio 

αCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

TEIXEIRA et al., 2006 

Espironolactona HPβCD Desaparecimento do 
pico de fusão 

RAJABI et al., 2008 

Zaleplona βCD Deslocamento ou 
redução do pico de 

fusão 

DOIPHODE et al., 
2008 

a6-O-CAPRO-β-CD: Derivado anfifílico da βCD 

  
 2.2.2. Termogravimetria 
  

As CDs naturais, quando analisadas por TG sob atmosfera de nitrogênio, 

apresentam uma primeira perda de massa correspondente à evaporação da água 

adsorvida e de cristalização e uma segunda correspondente à degradação que 

ocorre de 250 a 400 ºC, onde há diminuição de 70 a 80% da massa (TROTTA; 

ZANETTI; CAMINO, 2000). 

A maneira mais comum de se detectar a formação de complexos de inclusão 

utilizando-se a TG consiste em comparar a temperatura de início da degradação da 

molécula hóspede sozinha com o suposto complexo (Figura 1.3). Parte-se do 

princípio que se houve complexação, a degradação da molécula hóspede ocorrerá 

em temperaturas mais elevadas, pois estará protegida pela CD (ARAÚJO et al., 

2007).  
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Figura 1.3 - Modelo hipotético da análise por TG da complexação de um fármaco 

com CDs. 

 

A comparação da porcentagem de massa perdida do complexo em relação à 

mistura física é também um indicativo da formação de complexos fármaco-CD 

(Figura 1.3). A perda de massa em questão corresponde à saída de água da 

cavidade da CD pela sua evaporação, o que ocorre em temperaturas de até, no 

máximo, 150º C. Quando se verifica a diminuição de massa perdida correspondente 

à água no complexo em comparação à mistura física, é possível concluir que a 

molécula hóspede está ocupando o lugar da água na cavidade e, portanto houve a 

formação de complexos de inclusão. Entretanto, na hipótese de não formação de 

complexos, a perda de água do complexo é igual a da mistura física (AMMAR et al., 

2005). 

Na Tabela 1.4 são apresentados trabalhos recentes que utilizam TG para 

avaliar a formação de complexos de inclusão. 

 

Tabela 1.4 - Alguns exemplos de trabalhos recentes que utilizam TG na 

caracterização dos complexos de inclusão. 

Molécula hóspede CD Indicativo de 
complexação 

Referência 

Astaxantina HPβCD Temperatura de 
degradação mais 

elevada. 

YUAN et al., 2008 

Citronelol e acetato 
de citronilil 

αCD, βCD e 
γCD 

Temperatura de 
degradação mais 

elevada 

NOVÁK et al., 2006 
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Cladribina HPβCD Temperatura de 
degradação mais 

elevada 

CASTELLI et al., 
2008 

Óleo essencial de 
Lippia gracilis 

HPβCD Temperatura de 
degradação mais 

elevada 

MARRETO et al., 
2009 

Flavonoides βCD Temperatura de 
degradação mais 

elevada 

DIAS; NIKOLAU; 
GIOVANI, 2008 

Gliperimida βCD, HPβCD e 
SBEβCD 

Diminuição da perda 
de água 

AMMAR et al., 
2005 

Oxifenbutazona βCD e γCD Diminuição da perda 
de água 

VEIGA; MERINO, 
2002 

Pirimetamina HPβCD Temperatura de 
degradação mais 

elevada 

ARAÚJO et al., 
2007 

Valproato de sódio αCD Diminuição da perda 
de água 

TEIXEIRA et al., 
2006 

Sulfluramida βCD Temperatura de 
degradação mais 

elevada 

BERGAMASCO; 
ZANIN; MORAES, 

2005 
  
 2.3. Difração de raios-X 
  

A difração de raios-X (DRX) determina a natureza cristalina de sólidos e é 

uma das melhores técnicas para caracterização de complexos de inclusão (VEIGA; 

PECORELLI; RIBEIRO, 2006). 

Dependendo da forma cristalina da molécula hóspede, haverá formação de 

picos característicos no difratograma. Assim, a complexação será avaliada por 

alterações nos picos característicos da molécula hóspede e da ciclodextrina com o 

complexo. 

 A obtenção de um difratograma com características de um material amorfo, ou 

seja, sem picos finos bem definidos, pode ser um indicativo da ocorrência de 

complexação (CORTI et al., 2007), como ilustrado na Figura 1.4.  
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Figura 1.4 - Modelo hipotético da análise por difração de raios –X do fármaco 

puro (A), CD (B), mistura física (C) e complexo (D). Em X estão representados picos 

bem definidos de um material cristalino, Y é a sobreposição dos picos do fármaco e 

da CD e Z é uma região sem picos, característico de um material amorfo. 

 

Do mesmo modo, é possível avaliar a formação de complexos de inclusão 

pela comparação do tamanho dos picos característicos da molécula hospedeira com 

o tamanho que aparecem no complexo. A diminuição dos picos pode representar 

uma complexação parcial, uma vez que o material não complexado permanece na 

forma cristalina (PATEL et al., 2007). 

Por outro lado, o padrão de difração da mistura física é, em geral, a 

sobreposição dos padrões da molécula hóspede e da CD com picos de menor 

intensidade, porém, quando comparado ao padrão dos complexos, apresentam 

maior cristalinidade (MURA et al., 2005). 

Para quantificar a formação de complexos, pode-se utilizar o grau de 

cristalinidade relativa (RDC, da sigla em inglês Relative Degree of Crystallinity), dado 

pela equação: 

  

 RDC =     Isam_ 
              Iref 
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Onde Isam representa a altura do pico da amostra e Iref a altura do pico no 

mesmo ângulo na amostra referência. A molécula hóspede sozinha muitas vezes é 

considerada como sendo a amostra referência (ALEEM et al., 2008). 

Um valor baixo de RDC indica um menor grau de cristalinidade e, ainda, é 

possível concluir que a complexação foi mais eficiente. Entretanto, em função do 

processo empregado, a obtenção de um material amorfo é uma possibilidade, o que 

leva ao desaparecimento dos picos correspondentes, mesmo que a complexação do 

fármaco não tenha acontecido (RIBEIRO; FERREIRA; VEIGA, 2003; ZHANG et al., 

2007). 

Além das alterações nos picos característicos da molécula hóspede, quando 

ocorre a formação de complexos de inclusão pode-se observar a formação de novos 

picos, que indicam uma nova fase sólida, que corresponde ao complexo fármaco-CD 

(TOROPAINEN et al., 2006).  

Na Tabela 1.5 são apresentados trabalhos recentes que utilizam DRX para 

avaliar a formação de complexos de inclusão. 

 

Tabela 1.5 - Alguns exemplos de trabalhos recentes que utilizam DRX na 

caracterização dos complexos de inclusão. 

Molécula 
hóspede 

CD Indicativo de complexação Referência 

Ácido felúrico γCD Desaparecimento dos picos 
/ formação de nova fase 

sólida 

ANSELMI et al., 
2006 

Benzocaína βCD Redução dos picos / 
formação de nova fase 

sólida 

AL-MARZOUQI et 
al., 2007 

Bicalutamida βCD Cálculo de RDC PATIL et al., 2008 

Budesonida γCD Desaparecimento dos picos 
/ formação de nova fase 

sólida 

TOROPAINEN et 
al., 2006 

Budesonida e 
Salmeterol 

βCD e 
HPβCD 

Desaparecimento dos picos 
/ material amorfo 

WANG et al., 2006 

Carvedilol MβCD Redução dos picos HIRLEKAR; 
KADAM, 2009a 
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Cefdinir βCD e 
HPβCD 

Cálculo de RDC ALEEM et al., 2008 

Celecoxib βCD Desaparecimento dos picos 
/ formação de nova fase 

sólida 

SINHA, et al., 2007 

Cetoprofeno HPβCD Desaparecimento dos picos 
/ material amorfo 

MAESTRELLI et 
al., 2008 

Clotrimazol γCD e 
DMβCD 

Desaparecimento dos picos 
/ formação de nova fase 

sólida 

TANERI et al., 
2004 

Danazol HPβCD Diminuição ou 
desaparecimento dos picos 

/ material amorfo 

ROGERS et al., 
2002 

Dipiridamol βCD Desaparecimento dos picos 
/ formação de nova fase 

sólida 

AL OMARI et al., 
2009 

Etodolac βCD, HPβCD 
e γCD 

Desaparecimento dos picos 
/ formação de nova fase 

sólida 

CAPPELLO et al., 
2009 

Etoricoxib βCD Diminuição ou 
desaparecimento dos picos 

/ material amorfo 

PATEL et al.,2007 

Etoricoxib HPβCD Cálculo de RDC SHAH et al., 2009 

Finasterida HPβCD Desaparecimento dos picos ASBAHR et al., 
2009 

Fexofenadina αCD, βCD, 
γCD e 

HPβCD 

Diminuição ou 
desaparecimento dos picos 

/ material amorfo 

AL OMARI et al., 
2007 

Fluorofenidona βCD e 
HPβCD 

Diminuição ou 
desaparecimento dos picos 

/ material amorfo 

WANG; DING; 
YAO, 2009 

Glimepirida βCD e 
HPβCD 

Cálculo de RDC AMMAR et al., 
2006 

Gliburida βCD e 
HPβCD 

Diminuição ou 
desaparecimento dos picos 

/ material amorfo 

CIRRI et al., 2009 

Halofantrina HPβCD Cálculo de RDC ONYEJI; 
OMORUYI; 

OLADIMEJI, 2007 
Ibuprofeno βCD Redução dos picos 

formação / de nova fase 
sólida 

HUSSEIN; TÜRK; 
WAHL, 2007 



 28 
 

Ibuproxam βCD e 
derivados 

Desaparecimento dos picos 
/ material amorfo 

MURA et al., 2002 

Iprodiona βCD Desaparecimento dos picos 
/ formação de nova fase 

sólida 

ZHU et al., 2007 

Irbesartana βCD Desaparecimento dos picos HIRLEKAR; 
KADAM, 2009b 

Itraconazol, 
econazol and 

fluconazol 

βCD Redução dos picos 
formação / de nova fase 

sólida 

AL-MARZOUQI et 
al., 2009 

Itraconazol HPβCD Desaparecimento dos picos 
/ material amorfo 

LEE et al., 2008 

Lamotrigina βCD Cálculo de RDC SHINDE et al., 
2008 

Óleo essencia 
de Lippia 
gracilis 

HPβCD Material amorfo MARRETO et al., 
2009 

Lovastatina HPβCD Desaparecimento dos picos 
/ material amorfo 

PATEL; PATEL, 
2007 

Meloxicam βCD Diminuição ou 
desaparecimento dos picos 

OBAIDAT; 
KHANFAR; 

KHAWAM, 2009 
Metformina Triacetil-βCD Desaparecimento dos picos 

/ material amorfo 
CORTI et al., 2007 

Miconazol βCD Desaparecimento dos picos WANG; CAI, 2008 

Naproxeno HPβCD Redução dos picos 
formação de nova fase 

sólida 

MURA et al., 2005 

Omeprazol MβCD Cálculo de RDC FIGUEIRAS et al., 
2007 

Oridonina HPβCD Desaparecimento dos picos 
/ material amorfo 

YAN et al., 2008 

Oxaprozina βCD, DMβCD 
e RMβCD 

Material amorfo MAESTRELLI et 
al., 2009 

Oxafenbutasona βCD e γCD Desaparecimento dos picos 
/ formação de nova fase 

sólida 

VEIGA; MERINO, 
2002 
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Paclitaxel bis (βCD)s Desaparecimento dos picos 
/ formação de nova fase 

sólida 

LIU et al., 2004 

Piroxicam HPβCD Material amorfo ZHANG et al., 2009 

Prednisona αCD, βCD, 
HPβCD e 

γCD 

Diminuição ou 
desaparecimento dos picos 

/ material amorfo 

GHUZLAAN; AL 
OMARI; AL-

SOU’OD, 2009 
Pirimetamina HPβCD Desaparecimento dos picos 

/ material amorfo 
ARAÚJO et al., 

2007 

Ropivacaina HPβCD Diminuição ou 
desaparecimento dos picos 

/ material amorfo 

ARAUJO, D.R. et 
al., 2008 

Rutina e 
quercetina 

βCD e 
HPβCD 

Diminuição ou 
desaparecimento dos picos 

/ material amorfo 

SRI et al., 2007 

Sericoside βCD e γCD Desaparecimento dos picos 
/ material amorfo 

RODE et al., 2003 

Sertaconazol HPβCD Desaparecimento dos picos 
/ material amorfo 

RODRIGUEZ-
PEREZ et al.,2006 

Sildenafil αCD, βCD, 
γCD e 

HPβCD 

Diminuição ou 
desaparecimento dos picos 

/ material amorfo 

AL OMARI et al., 
2006 

Sinvastatina HPβCD Diminuição ou 
desaparecimento dos picos 

/ material amorfo 

JUN et al., 2007 

Valproato de 
sódio 

αCD Desaparecimento dos picos 
/ formação de nova fase 

sólida 

TEIXEIRA et al., 
2006 

Sulfadiazina HPβCD Desaparecimento dos picos 
/ material amorfo 

ARAÚJO, M.V.G. 
et al., 2008 

TG44 βCD Diminuição ou 
desaparecimento dos picos 

/ material amorfo 

ANZAI et al., 2007 

Trimetoprima βCD Cálculo de RDC LI et al., 2005 

Zaleplona βCD Cálculo de RDC DOIPHODE et al., 
2008 
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 2.4. Espectroscopia no infra vermelho  

  

A análise dos espectros de IV pode ser feita comparando-se as bandas da 

molécula hóspede, da CD e da mistura física com a do complexo. Geralmente o 

espectro da mistura física corresponde à sobreposição dos espectros da molécula 

hóspede e da CD, porém com as bandas da molécula hóspede menos evidentes, 

devido a sua menor concentração. Quando ocorre a complexação, as bandas 

podem mudar de posição, diminuir ou até mesmo desaparecer (CORTI et al., 2007), 

como ilustrado na Figura 1.5.  

 

 
Figura 1.5 - Modelo hipotético da análise por espectroscopia no IV do fármaco 

puro (A), CD (B), mistura física (C) e complexo (D). 

 

A modificação de algumas das bandas características da molécula hóspede é 

indicativo de que apenas parte da molécula foi encapsulada pela CD. A porção não 

complexada é responsável pela presença de bandas inalteradas (YANG et al., 

2008).  
Entretanto, é importante destacar que quando ocorre a complexação, as 

bandas da CD não são alteradas e, se a molécula hóspede não apresentar uma 

banda bastante característica, suas alterações podem ser imperceptíveis (VEIGA; 

PECORELLI; RIBEIRO, 2006). Há autores que relatam a dificuldade de interpretação 

dos resultados pela falta de uma banda da molécula hóspede que apresente 
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alterações perceptíveis (BEIJNEN et al., 2008; YAN et al., 2008; YUAN et al., 2008) 

e ainda outros que obtiveram resultados inconclusivos (LEE et al., 2006; 

NAGARSENKER; JOSHI, 2005). 
Na Tabela 1.6 são apresentados trabalhos recentes que utilizam IV para 

avaliar a formação de complexos de inclusão. 

 

Tabela 1.6 - Alguns exemplos de trabalhos recentes que utilizam IV na 

caracterização dos complexos de inclusão. 

Molécula hóspede CD Indicativo de 
complexação 

Referência 

Aceclofenaco HPβCD Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

DAHIYA; PATHAK, 
2007 

Acetazolamida HPβCD Desaparecimento 
parcial das bandas 

GRANERO, et al., 
2008 

Ácido ascórbico HPβCD Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

GARNERO; 
LONGHI, 2007 

Atenolol RMβCD Desaparecimento 
parcial e deslocamento 

das bandas 

JUG; BECIREVIC-
LACAN; BENGEZ, 

2009 
Benzocaína βCD Desaparecimento e 

deslocamento das 
bandas 

AL-MARZOUQI et 
al., 2007 

Bicalutamida βCD Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

PATIL et al., 2008 

Budesonida e 
Salmeterol 

βCD e HPβCD Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

WANG et al., 2006 

Carvedilol MβCD Desaparecimento das 
bandas 

HIRLEKAR; KADAM, 
2009a 

Cefdinir βCD e HPβCD Desaparecimento 
parcial das bandas 

ALEEM et al., 2008 

Celecoxib HPβCD Deslocamento das 
bandas 

CAPPELLO et al., 
2007 

Cladribina HPβCD Desaparecimento das 
bandas 

CASTELLI et al., 
2008 
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Clotrimazol γCD e 
DMβCD 

Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

TANERI et al., 2004 

Danazol HPβCD Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

ROGERS et al., 2008 

Etodolac βCD, HPβCD 
e γCD 

Desaparecimento 
parcial e deslocamento 

das bandas 

CAPPELLO et al., 
2009 

Etoricoxib βCD Desaparecimento 
parcial das bandas 

PATEL et al., 2007 

Etoricoxib HPβCD Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

SHAH et al., 2009 

Flavonóides βCD Deslocamento das 
bandas 

DIAS; NIKOLAU; 
GIOVANI, 2008 

Flavonóides αCD, βCD e 
γCD 

Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

BERGONZI et al., 
2007 

Flurbiprofeno HPβCD Desaparecimento das 
bandas 

KIM et al., 2009 

Gliburida βCD e HPβCD Deslocamento das 
bandas 

CIRRI et al., 2009 

Ibuprofeno βCD Desaparecimento 
parcial das bandas 

HUSSEIN; TÜRK; 
WAHL, 2007 

Ibuproxam βCD e 
derivados 

Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

MURA et al., 2002 

Irbesartana βCD Deslocamento das 
bandas 

HIRLEKAR; KADAM, 
2009b 

Itraconazol, 
econazol e 
fluconazol 

βCD Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

AL-MARZOUQI et 
al., 2009 

Lamotrigina βCD Desaparecimento 
parcial das bandas 

SHINDE et al., 2008 

Loratadina Heptakis -
DMβCD 

Deslocamento das 
bandas 

NACSA et al., 2008 

Loratadina Heptakis -
DMβCD 

Deslocamento das 
bandas 

NACSA et al., 2009 
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Lovastatina HPβCD Desaparecimento 
parcial das bandas 

PATEL; PATEL, 
2007 

Lorazepam HPβCD Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

JUG; BECIREVIC-
LACAN, 2008 

Metformina Triacetil-βCD Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

CORTI et al., 2007 

Miconazol βCD Desaparecimento dos 
picos 

WANG; CAI, 2008 

Naproxeno HPβCD Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

MURA et al., 2005 

Nefopam βCD e 
derivados 

Deslocamento das 
bandas 

BRUN et al., 2006 
 

Nimodipino HPβCD Desaparecimento 
parcial das bandas 

YANG et al., 2008 

Omeprazol βCD e MβCD Desaparecimento 
parcial das bandas 

FIGUEIRAS et al., 
2007 

Paclitaxel 6-O-CAPRO-
βCD 

Desaparecimento 
parcial das bandas 

BILENSOY et 
al.,2008 

Oxaprozina βCD, DMβCD 
e RMβCD 

Deslocamento das 
bandas 

MAESTRELLI et al., 
2009 

Paclitaxel bis (βCD)s Desaparecimento 
parcial e deslocamento 

das bandas 

LIU et al., 2004 

Piroxicam HPβCD Desaparecimento das 
bandas 

ZHANG et al., 2009 

Rutina e 
quercetina 

βCD e HPβCD Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

SRI et al., 2007 

Sinvastatina HPβCD Desaparecimento 
parcial das bandas 

JUN et al., 2007 

Espironolactona HPβCD Desaparecimento das 
bandas 

RAJABI et al., 2008 

Trazodona HPβCD Desaparecimento das 
bandas 

MISIUK; 
ZALEWSKA, 2009 
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Vimpocetina βCD e 
SBEβCD 

Desaparecimento e 
deslocamento das 

bandas 

RIBEIRO; 
FERREIRA; VEIGA, 

2003 
Zaleplona βCD Desaparecimento e 

deslocamento das 
bandas 

DOIPHODE et al., 
2008 

  
 2.5. Ressonância Magnética Nuclear 
  

A ressonância magnética nuclear é uma técnica que vem sendo bastante 

utilizada para determinar a formação dos complexos de inclusão uma vez que esta 

possui a vantagem de elucidar a estrutura do complexo identificando a parte da 

molécula hospedeira que está incluída na cavidade da CD (VEIGA; PECORELLI; 

RIBEIRO, 2006). 

Existem seis prótons nas CDs que podem ser utilizados na análise dos espectros 

de RMN de hidrogênio (HRMN): três localizados na superfície externa (H1, H2 e H4), 

dois na cavidade (H3 e H5), sendo H3 próximo à saída mais larga e H5 próximo ao 

lado estreito e o último próton (H6) encontra-se na saída mais estreita da cavidade. 

As alterações que ocorrem na CD são geralmente em H3 e H5 e às vezes em H6, 

dependendo da profundidade que a molécula hóspede entra na cavidade da CD 

(FIGUEIRAS et al., 2007; PINTO et al., 2005), como ilustrado na Figura 1.6.  

 

 
Figura 1.6 - Modelo hipotético da análise por HRMN da CD (A) e complexo 

(B). 
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Devido à formação de ligações químicas, quando ocorre a complexação, há 

alterações nos sinais dos espectros da CD e da molécula hóspede (BORODI et al., 

2008 ;NAGARSENKER; JOSHI, 2005).  

Outra técnica utilizada na caracterização de complexos com CDs é a RMN de 

carbono 13 (C13RMN). Os resultados são para elucidar a parte da molécula 

hóspede que foi encapsulada pela CD, complementando as informações de HRMN 

(GARNERO; LONGHI, 2007).  

Na Tabela 1.7 são apresentados trabalhos recentes que utilizam RMN para 

avaliar a formação de complexos de inclusão. 

 

Tabela 1.7 - Alguns exemplos de trabalhos recentes que utilizam RMN na 

caracterização dos complexos de inclusão. 

Molécula hóspede CD Indicativo de 
complexação 

Referência 

Ácido ascórbico HPβCD C13RMN GARNERO; LONGHI, 
2007 

Ácido ferulico γCD HRMN ANSELMI et al., 2006 

Ácidos maleico, 
fumarico e L-tartarico 

βCD HRMN BARILLARO et al., 
2008 

Benzocaína βCD HRMN PINTO et al., 2005 

Bisfenol A βCD HRMN YANG; CHEN; LIU, 
2008 

Celecoxib HPβCD HNMR, 
C13NMR 

CAPPELLO et al., 
2007 

Celecoxib βCD HRMN SINHA et al., 2007 

Cladribina HPβCD HNMR CASTELLI et al., 2008 

Clomipramina βCD e HPβCD HNMR, 
C13NMR 

MISIUK, ZALEWSKA, 
2008 

Coumestrol βCD HNMR  FRANCO et al., 2009 

Di(8-hidroxi-quinolona) 
de magnésio 

HPβCD HRMN HE; DENG; YANG, 
2008 

Diclofenaco CD, CD, γCD 
e HPβCD 

HRMN MEHTA; BHASIN; 
DHAM, 2008 

Dipiridamol βCD HNMR AL OMARI et al., 2009 

Doxepina βCD HNMR CRUZ et al., 2008 
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Enalapril βCD HRMN ZOPPI; QUEVEDO; 
LONGHI, 2008 

Etoricoxib HPβCD HNMR SHAH et al., 2009 

Fenotiazina βCD HRMN GUERRERO-
MARTÍNEZ et al., 2008 

Finasterida HPβCD HNMR ASBAHR et al., 2009 

Flavonóides βCD C13RMN DIAS; NIKOLAU; 
GIOVANI, 2008 

Fluoxetina βCD HRMN SOUSA et al., 2008 

Hidroxi-metil-
nitrofurazona 

HPβCD HRMN GRILLO et al., 2008 

Imatinib βCD e RMβCD HNMR BÉNI et al., 2007 

Irbesartana βCD HNMR HIRLEKAR; KADAM, 
2009b 

Midazolam βCD HNMR ALI, UPADHYAY, 2008 

Nefopam βCD e 
derivados 

HNMR, 
C13NMR 

BRUN et al., 2006 
 

Nitroindazol βCD e DMβCD HRMN JULLIAN et al., 2008 

N-octil β-D-
glucopiranosídeo 

CD HRMN BERNAT et al., 2008 

Norfloxacino MβCD HNMR LI; ZHAO; CHAO, 
2008 

Omeprazol βCD e MβCD HRMN FIGUEIRAS et al., 
2007 

Oridonina HPβCD HRMN YAN et al., 2008 

Paclitaxel bis (βCD)s HNMR LIU et al., 2004 

Paclitaxel 6-O-CAPRO-
βCD 

HRMN BILENSOY et al., 2008 

Piroxicam HPβCD HNMR ZHANG et al., 2009 

Pirimetamina αCD HNMR ARAUJO et al., 2009 

Pirimetamina HPβCD HRMN ARAÚJO et al., 2007 

Pró-fármaco de A-007 CD, βCD e 
γCD 

HRMN, 
C13RMN 

SAGIRAJU; JURSIC, 
2008 

Quinuclidina CD C13RMN ASKI; KOWALEWSKI, 
2008 

Sildenafil αCD, βCD, γCD 
e HPβCD 

HRMN AL OMARI et al., 2006 
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Sulfadiazina HPβCD HRMN ARAÚJO, M.V.G. et 
al., 2008 

Valproato de sódio αCD HNMR TEIXEIRA et al., 2006 

TG44 βCD HRMN ANZAI et al., 2007 

Trazodona HPβCD HNMR, 
C13NMR 

MISIUK; ZALEWSKA, 
2009 

 

 2.6. Dissolução 
  

O ensaio de dissolução é utilizado para avaliar a ocorrência de complexação, 

quando o objetivo de se formar o complexo é aumentar a solubilidade aquosa de 

fármacos pouco solúveis. Em alguns trabalhos o perfil de dissolução é feito 

utilizando-se comprimidos do fármaco, mistura física ou complexo acrescidos de 

outros excipientes (DAHIYA et al., 2007) e em outros o perfil de dissolução é obtido 

a partir dos pós, sem compressão (HUSSEI; TÜRK; WAHL, 2007). 

A avaliação da complexação é feita através da comparação da quantidade de 

fármaco dissolvida e da eficiência de dissolução (Figura 1.7). Quando ocorre a 

formação do complexo espera-se que a eficiência de dissolução seja mais elevada 

que a do fármaco e da mistura física devido ao aumento de solubilidade 

proporcionado pela complexação do fármaco (JUN et al., 2007). 

 

 
Figura 1.7 - Modelo hipotético da análise por dissolução do complexo de inclusão 

(A), mistura física (B) e fármaco não complexado (C). 
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Na Tabela 1.8 são apresentados trabalhos recentes que utilizam perfil de 

dissolução para avaliar a formação de complexos de inclusão. 

 

Tabela 1.8 - Alguns exemplos de trabalhos recentes que utilizam o perfil de 

dissolução na caracterização dos complexos de inclusão. 

Molécula 
hóspede 

CD Indicativo de complexação Referência 

Aceclofenaco HPβCD Eficiência de dissolução em 10 
minutos 

DAHIYA; 
PATHAK, 

2007 
Bicalutamida βCD Tempo necessário para liberar 

90% 
PATIL et al., 

2008 

Budesonida γCD Porcentagem dissolvida em 15 
minutos 

TOROPAINE
N et al., 2006 

Carvedilol MβCD Taxa de dissolução HIRLEKAR; 
KADAM, 
2009a 

Cefdinir βCD e 
HPβCD 

Porcentagem dissolvida em 5, 
10, 30 e 60 minutos 

ALLEM et al., 
2008 

Celecoxib HPβCD Porcentagem dissolvida em 10 
minutos 

 

CAPPELLO et 
al., 2007 

Celecoxib βCD Tempo necessário para liberar 
50% 

SINHA et al., 
2007 

Claritromicina βCD Taxa de dissolução ZHANG et al., 
2008 

Danazol HPβCD Porcentagem dissolvida ROGERS et 
al., 2002 

Efavirenz βCD, 
HPβCD e 
RMβCD 

Eficiência de dissolução em 30 e 
180 minutos 

SATHIGARI et 
al., 2009 

Etodolac βCD, 
HPβCD e 

γCD 

Porcentagem dissolvida em 5 
minutos 

CAPPELLO et 
al., 2009 

Etoricoxib HPβCD Porcentagem dissolvida em 2, 15 
e 30 minutos e eficiência de 
dissolução em 45 minutos 

SHAH et al., 
2009 

Finasterida HPβCD Taxa de dissolução ASBAHR et 
al., 2009 
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Fluorofenidona βCD e 
HPβCD 

Porcentagem dissolvida em 2 
minutos 

WANG; DING; 
YAO, 2009 

Gliburida βCD e 
HPβCD 

Porcentagem dissolvida em 10 e 
60 minutos 

 

CIRRI et al., 
2009 

Halofantrina HPβCD Porcentagem dissolvida em 60 e 
180 minutos 

ONYEJI; 
OMORUYI; 
OLADIMIJI, 

2007 Ibuprofeno βCD Porcentagem dissolvida em 15 e 
75 minutos 

HUSSEI; 
TÜRK; WAHL, 

2007 
Lamotrigina βCD Porcentagem dissolvida em 15 

minutos 
SHINDE et al., 

2008 

Irbesartana βCD Taxa de dissolução HIRLEKAR; 
KADAM, 
2009b 

Itraconazol HPβCD Porcentagem dissolvida LEE et al., 
2008 

Loratadina αCD, βCD, 
HPβCD e 

γCD 

Porcentagem dissolvida em 5 
minutos 

OMAR et al., 
2007 

Loratadina Heptakis –
DMβCD 

Porcentagem dissolvida em 120 
minutos 

NACSA et al., 
2008 

Lovastatina HPβCD Porcentagem dissolvida em 30 
minutos e tempo para liberar 

50% 

PATEL; 
PATEL, 2007 

Metformina Triacetil-
βCD 

Tempo para liberar 50% CORTI et al., 
2007 

Naproxeno HPβCD Porcentagem dissolvida em 10 e 
30 minutos, eficiência de 

dissolução em 1 hora e razão de 
dissolução relativa em 5 minutos 

MURA et al., 
2005 

Omeprazol βCD e 
MβCD 

Porcentagem dissolvida em 6 
minutos e eficiência de 
dissolução em 1 hora 

FIGUEIRAS et 
al., 2007 

Oxaprozina βCD, 
DMβCD e 
RMβCD 

Taxa de dissolução MAESTRELLI 
et al., 2009 

Piroxicam HPβCD Porcentagem dissolvida em 10 e 
60 minutos 

ZHANG et al., 
2009 

Zaleplona βCD Tempo para liberar 90% DOIPHODE et 
al., 2008 
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 2.7. Microscopia eletrônica de varredura 
  

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica utilizada para definir 

qualitativamente a formação dos complexos de inclusão. A análise é feita através da 

comparação morfológica do fármaco, da CD e da mistura física com o complexo. 

Quando ocorre a formação do complexo de inclusão a imagem, diferente da mistura 

física, deixa de apresentar dois componentes distintos, passando a ter apenas um 

componente diferente da forma original (FIGUEIRAS et al., 2007).  

Na Tabela 1.9 são apresentados trabalhos recentes que utilizam microscopia 

eletrônica de varredura para avaliar a formação de complexos de inclusão. 

 

Tabela 1.9 - Alguns exemplos de trabalhos recentes que utilizam microscopia 

eletrônica de varredura na caracterização dos complexos de inclusão. 

Molécula 
hóspede 

CD Indicativo da complexação Referência 

Aceclofenaco HPβCD Formação de uma única 
fase 

DAHIYA; PATHAK, 
2007 

Celecoxib βCD Formação de uma única 
fase 

SINHA et al., 2007 

Claritromicina βCD Formação de uma única 
fase 

ZHANG et al., 2007 

Coumestrol βCD Perda da forma original e 
formação de uma única 

fase 

FRANCO et al., 2009 

Dipiridamol βCD Formação de uma única 
fase 

AL OMARI et al., 
2009 

Efavirenz βCD, HPβCD 
e RMβCD 

Perda da forma original e 
formação de uma única 

fase 

SATHIGARI et al., 
2009 

Ibuprofeno βCD Perda da forma original HUSSEI; TÜRK; 
WAHL, 2007 

Irbesartan βCD Perda da forma original HIRLEKAR; KADAM, 
2009b 
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Itraconazol HPβCD Perda da forma original LEE et al., 2008 

Metformina Triacetil-βCD Perda da forma original e 
formação de uma única 

fase 

CORTI et al., 2007 

Omeprazol βCD e MβCD Perda da forma original e 
formação de uma única 

fase 

FIGUEIRAS et al., 
2007 

Oxaprozina βCD, DMβCD 
e RMβCD 

Perda da forma original e 
formação de uma única 

fase 

MAESTRELLI et al., 
2009 

Paclitaxel bis (βCD)s Perda da forma original LIU et al., 2004 

Piroxicam HPβCD Perda da forma original ZHANG et al., 2009 

Prednisona αCD, βCD, 
HPβCD e γCD 

Perda da forma original e 
formação de uma única 

fase 

GHUZLAAN; AL 
OMARI; AL-SOU’OD, 

2009 
Ropivacaina HPβCD Formação de uma única 

fase 
ARAÚJO, D.R. et al. 

2008 

Sinvastatina HPβCD Perda da forma original JUN et al., 2007 

Vimpocetina βCD e 
SBEβCD 

Perda da forma original e 
formação de uma única 

fase 

RIBEIRO; 
FERREIRA; VEIGA, 

2003 
 
3. Comparação entre os métodos empregados na caracterização de 

complexos fármaco-CDs 
 

A Tabela 1.10 faz uma comparação entre os diferentes métodos empregados 

na caracterização de complexos de inclusão, trazendo as vantagens e desvantagens 

de cada um além do indicativo de complexação. 
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Tabela 1.10 - Quadro comparativo dos métodos utilizados na caracterização de 

complexos de inclusão. 

Método Indicativo de 
complexação 

Vantagens Desvantagens 

Solubilidade de 
fases 

- Valores de Kc e 
CE 

- Permite prever a 
estequiometria 
fármaco:CD. 
-Fornece dados 
quantitativos a cerca 
da formação dos 
complexos 

 

DSC - Desaparecimento 
ou redução do pico 
de fusão do fármaco 

- Fácil execução 
- Análises rápidas 

- Apresenta dados 
apenas qualitativos, 
não quantitativos em 
relação à formação 
dos complexos de 
inclusão 

TG - Aumento da 
temperatura de 
degradação 
- Diminuição da 
perda de água 

- Fácil execução 
- Análises rápidas 

- Apresenta dados 
apenas qualitativos, 
não quantitativos em 
relação à formação 
dos complexos de 
inclusão 

Difração de 
raios –X 

- Desaparecimento 
ou redução dos 
picos 
- Cálculo de RDC 
- Formação de uma 
nova fase sólida 

- Traz informações 
em relação à 
estrutura dos 
complexos 

- Quando o 
resultado do 
processo é um 
material amorfo, a 
técnica não pode 
ser utilizada 

Espectroscopia 
no IV 

-Desaparecimento, 
redução ou 
deslocamento das 
bandas  

- Traz informações 
em relação à 
estrutura dos 
complexos 

- É necessário que a 
molécula hóspede 
tenha uma banda 
bastante 
característica 

RMN - Alterações nos 
sinais de H3, H5 e 
H6 no HRMN 

- Traz informações 
em relação à 
estrutura dos 
complexos 

- Apresenta dados 
apenas qualitativos, 
não quantitativos em 
relação à formação 
dos complexos de 
inclusão 

Dissolução - Comparação da 
porcentagem 
dissolvida ou 
eficiência de 
dissolução 

- Ensaio in vitro que 
permite prever o 
comportamento in 
vivo do 
medicamento 

- Apresenta dados 
apenas qualitativos, 
não quantitativos em 
relação à formação 
dos complexos de 
inclusão 
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MEV - Perda da forma 
original  
- Formação de uma 
única fase 

- Fácil execução - Apresenta dados 
apenas qualitativos, 
não quantitativos em 
relação à formação 
dos complexos de 
inclusão 

 

4. Conclusão 
 

A caracterização de complexos do tipo fármaco-CDs não é uma tarefa 

simples e requer o emprego de diversos métodos analíticos, cuja interpretação foi 

discutida nesse trabalho. Tais análises devem ser executadas em conjunto, uma vez 

que cada método explora uma característica do complexo de inclusão e, assim, 

decidir acerca da complexação. 
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Obtenção e caracterização de complexos binários de sinvastatina e 
ciclodextrinas 
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Resumo 

 

O objetivo do presente trabalho foi obter complexos de sinvastatina a partir da 

α, β, γ, e hidroxi-propil-β ciclodextrinas (CDs), com a finalidade de aumentar a 

solubilidade do fármaco e selecionar a CD mais adequada para este fim. Para tanto, 

após o preparo dos complexos, utilizando-se, para secagem, estufa com circulação 

forçada de ar, foram empregados os seguintes ensaios para sua caracterização: 

solubilidade, DSC, TG e difração de raios – X. Adicionalmente, foi realizada a 

modelagem molecular com simulações de dinâmica molecular e o principal critério 

adotado para a análise da formação de complexos de inclusão, foi a energia total do 

sistema. O complexo com γCD parece ser o mais adequado para a complexação 

com a sinvastatina, pois, mostrou-se com menor energia na modelagem molecular, 

ou seja, o com maior estabilidade, além de ter apresentado uma nova fase sólida na 

difração de raios – X, indicando uma possível complexação. 
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 1. Introdução 

 

Para que um fármaco seja absorvido, é necessário que ocorra sua dissolução 

no trato gastrintestinal e, dessa forma, a absorção de fármacos pouco solúveis pode 

ser lenta e incompleta, prejudicando sua biodisponibilidade. Atualmente algumas 

técnicas estão sendo utilizadas com o objetivo de melhorar a solubilidade dos 

fármacos, dentre as quais se destacam a adição de agentes solubilizantes, 

microemulsões, dispersões sólidas e a complexação com ciclodextrinas 

(STEGEMANN et al., 2007, CARRIER; MILLER; AHMED, 2007). 

As ciclodextrinas são oligossacarídeos cíclicos cuja estrutura é formada por 

seis (-ciclodextrina), sete (-ciclodextrina) ou oito (-ciclodextrina) unidades de 

glicose, dispostas de maneira que a molécula assuma forma de um cilindro. A 

cavidade das ciclodextrinas possui caráter hidrofóbico, enquanto a sua superfície 

tem caráter hidrofílico. Essa propriedade permite que a solubilidade de moléculas 

hospedeiras hidrofóbicas seja aumentada através da formação de complexos de 

inclusão (VEIGA; PICORELLI; RIBEIRO, 2006; VALLE, 2004). 

Os complexos de inclusão podem ser obtidos por diferentes métodos tais 

como coprecipitação, coevaporação, neutralização, liofilização, spray drying, 

malaxagem, moagem e mediante o emprego da tecnologia de fluido supercrítico. A 

formação dos complexos se dá por intermédio de ligações de van der Waals ou de 

hidrogênio e os principais fatores limitantes para a formação dos complexos são a 

compatibilidade do tamanho, geometria e polaridade da ciclodextrina com a molécula 

hóspede (VEIGA; PICORELLI; RIBEIRO, 2006). 

Por outro lado, as estatinas são amplamente utilizadas devido à sua 

segurança e eficácia no tratamento de hipercolesterolemia, uma vez que estas 

moléculas atuam inibindo a HMG-CoA (3hidroxi-3metilglutaril coenzima A), limitando 

a biossíntese do colesterol. Além de serem utilizadas como antilipêmicas, as 

estatinas previnem doenças cardiovasculares, modificam a resposta inflamatória, 

reduzem proliferação celular do músculo liso e acúmulo de colesterol (SCHACHTER, 

2004).  

A sinvastatina (C25H38O5) é um fármaco de peso molecular 418,57, com ponto 

de fusão de 135 a 138º C e praticamente insolúvel em água (0,03 mg/mL) (MERCK 

index, 2006). É administrada na forma de um pró-fármaco que é hidrolisado por 
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enzimas, formando seu hidroxi-ácido ativo. Sua biodisponibilidade é de 5% e liga-se 

a proteínas plasmáticas de 95 a 98% (SCHACHTER, 2004).  

Muito embora já existam estudos onde a sinvastatina foi complexada com 

ciclodextrinas na tentativa de melhorar a biodisponibilidade e estabilidade do 

fármaco (WEN; LIU; ZHU, 2005 e JUN et al., 2007), não existem relatos acerca da 

utilização de várias ciclodextrinas para escolha da mais adequada para complexação 

com este fármaco em especial.  

Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo obter complexos de 

sinvastatina a partir da α, β, γ e hidroxi-propil-β-ciclodextrina, com a finalidade de 

melhorar a solubilidade aquosa do fármaco e estabelecer a ciclodextrina mais 

adequada para tal propósito. 

 

2. Material e Métodos 

 
2.1. Preparo dos complexos 
 

Foram utilizadas a α-ciclodextrina (αCD) – Cavamax W6, β-ciclodextrina 

(βCD) - Cavamax W7, γ-ciclodextrina (γCD) - Cavamax W8 (ISP Technologies INC, 

Waterford, MI, EUA), hidroxi-propil-β-ciclodextrina (HPβCD) (Chemyunion Química 

LTDA., Sorocaba, SP, Brasil) e sinvastatina (SNV) (Biocon, Bangalore, Índia). 

Os complexos foram obtidos utilizando-se 1 g de SNV e 2,322 g de αCD; 

2,712 g de βCD; 3,099g de γCD ou 3,345g de HPβCD. A quantidade de ciclodextrina 

foi calculada considerando-se a proporção estequiométrica de 1:1. O fármaco e a 

ciclodextrina foram suspensos, respectivamente, em 10 e 15 mL de água e, em 

seguida, as suspensões foram reunidas em um mesmo recipiente e submetidas à 

agitação por 48 horas. A secagem dos complexos foi realizada em estufa com 

circulação forçada de ar (Fabbe-Primar Industrial LTDA., São Paulo, SP, Brasil) a 

40° C por 24 horas. 

Para efeito de comparação, foram, ainda, preparadas misturas físicas (MFs) 

na proporção estequiométrica fármaco:ciclodextrina de 1:1.  
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2.2. Caracterização dos complexos 

 
2.2.1. Solubilidade em água 
 

Um excesso de complexo foi colocado em 20 mL de água em recipientes de 

plástico com tampa rosqueada e mantidos sob agitação por 72 horas, em um 

agitador tipo orbital Tecnal TE – 420 (Piracicaba, SP, Brasil), com velocidade de 

agitação de 150 rpm e a temperatura de 37°C. Após o período de agitação, as 

amostras foram filtradas com filtros Millex HV (HPDF) de 0,45 microns (Millipore, 

Carrigtwohill, Irlanda), diluídas adequadamente, e quantificadas através de 

espectrofotômetro Cary 50 UV-Vis (Varian, Cary, NC, EUA), em cubeta de quartzo 

de 1,0 cm e λ de 240 nm. 

 

2.2.2. Calorimetria exploratória diferencial 
 

A caracterização por calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi realizada 

empregando-se equipamento TA-2920 (TA-Instruments®, New Castle, DE, EUA) no 

intervalo de temperatura de 25 a 300º C, utilizando-se cápsula de alumínio selada, 

com massa de amostra de aproximadamente 3,0 mg, razão de aquecimento de 10º 

C min-1 e atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 50 mL min-1. 

 

2.2.3. Análise termogravimétrica 

 

 A análise termogravimétrica (TG) foi realizada em equipamento TA-2950 (TA-

Instruments®, New Castle, DE, EUA) na faixa de 25 a 500º C, utilizando-se cadinho 

de platina, massa de amostra de aproximadamente 15,0 mg, razão de aquecimento 

de 10º C min-1 e atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 100 mL min-1. 

 

2.2.4. Difração de raios–X 
 

 Os padrões de difração de raios-X (DRX) da SNV, ciclodextrinas e complexos 

foram obtidos no equipamento Rigaku RINT2000 (Tóquio, Japão) com voltagem de 

42kV, corrente de 120 mA, monocromador curvo de grafite no feixe divergente, 

anodo de cobre nos comprimentos de onda K1 = 1.55056 Å e k2 = 1.5444 Å e 



 59 
 

I2/I1 de 0,5. As análises foram realizadas à temperatura ambiente e varredura 

passo a passo com 2 de 0,02°, na faixa entre 3° e 30°, com as fendas de 

divergência e espalhamento ajustadas com 0,25 graus, com abertura horizontal de 

divergência de 5 mm e recepção de 0,3 mm. 

 

2.2.5. Modelagem molecular 

  

 Os modelos tridimensionais da αCD, CD e CD foram construídos no módulo 

Build do programa HyperChem 7.5 (Hypercube, Inc., 2003) e foram consideradas 

como geometrias de referência as coordenadas cartesianas das estruturas 

cristalografadas depositadas no Protein Data Bank (PDB) sob os códigos de entrada 

2zym (resolução 1,80 Å) (MATSUMOTO et al, 2009), 1dmb (resolução 1,80 Å) 

(SHARFF, RODSETH, QUIOCHO, 1993) e 1d3c (resolução 1,80 Å) (UITDEHAAG et 

al., 1999), respectivamente.  

O modelo tridimensional da HPCD foi construído a partir da estrutura 

tridimensional da CD (1dmb) (SHARFF, RODSETH, QUIOCHO, 1993).   O modelo 

tridimensional do fármaco sinvastatina foi construído a partir da geometria do 

fármaco no complexo 1hw9 (resolução 2,33 Å) (ISTVAN & DEISENHOFER, 2001) 

depositado no PDB. 

 As geometrias de cada CD e do fármaco, separadamente, foram otimizadas 

em campo de força empírico MM+ implementado no HyperChem 7.5 (Hypercube, 

Inc., 2003), sem quaisquer restrições. As cargas atômicas parciais foram calculadas 

com método semi-empírico PM3 (Parameterized Model number 3) (STEWART, 

1989). Neste estudo, apenas uma molécula de SNV foi ancorada em cada modelo 

de CD em apenas uma orientação, descrita por Wen e colaboradores (2005). 

 Os modelos dos complexos fármaco-CD foram otimizados em campo de força 

MM+ (HyperChem 7.5, Hypercube, Inc., 2003) e as cargas atômicas parciais 

calculadas em método quântico semi-empírico PM3 (STEWART, 1989). O programa 

MOLSIM 3.2 (DOHERTY, 2000; The Chem21 Group, Inc.) foi empregado para 

minimização de energia e simulações de dinâmica molecular (DM).  

Os métodos de minimização de energia ou otimização de geometria utilizados 

com o programa MOLSIM 3.2 foram o de declive máximo, com 500 iterações e o de 

gradientes conjugados com 20.000 iterações. O critério de convergência foi de 0,01 
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kcal/mol. As simulações de DM foram desenvolvidas em 1.000 passos, cada passo 

de 0,03 ps. Arquivos trajetória foram salvos a cada 100 passos, resultando em um 

perfil de amostragem conformacional de 10 confôrmeros para cada complexo 

fármaco-CD.  

A constante dielétrica utilizada foi de 3,5, que simula o ambiente estrutural e 

dinâmico de membranas biológicas. O esquema de temperatura de simulação 

utilizado foi de 298 K (25 ºC) e 313 K (40 ºC). 

Os confôrmeros de menor energia mínima foram selecionados de cada 

simulação de DM e, foram calculadas ainda, as contribuições de energia de 

solvatação e de ligações de H.  

A energia total do sistema (Etotal) indica a estabilidade termodinâmica do 

complexo fármaco-CD. Esta energia corresponde à soma das seguintes 

contribuições de energia calculadas nas simulações de DM: deformação axial ou de 

estiramento (Estretch), deformação angular (Ebend), deformação torsional (Etors), 

eletrostática (Echarge), van der Waals (EvdW), Lennard-Jones ou tipo 1-4 (E1,4), 

solvatação (Esolv), ligação H (EHb) e as contribuições intermoleculares de van der 

Waals (EintervdW) e eletrostática (Eintercharge).  

Neste estudo preliminar, onde apenas uma molécula de fármaco em uma 

orientação no complexo com as diferentes CDs foi considerada, a energia total do 

sistema foi o principal critério na análise do complexo energeticamente mais 

favorável. 

 

  3. Resultados e Discussão 
 

A solubilidade aquosa do fármaco foi incrementada na presença das CDs, 

tanto na forma de misturas físicas, quanto na forma supostamente complexada, 

conforme demonstrado na Figura 2.1. O melhor valor de solubilidade foi registrado 

para o complexo com γCD (0,0186 mg mL-1), próximo ao valor da mistura física 

(0,0181 mg mL-1) o que representa um aumento de cerca de 3,5 vezes na 

solubilidade da SNV. 
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Figura 2.1 - Solubilidade em água (mg mL-1) da SNV, complexos e misturas físicas. 

As barras verticais indicam os respectivos valores de desvio padrão. 

 

Assim, o aumento da solubilidade da SNV observado pode ser resultado do 

efeito solubilizante atribuído às CDs, que, de acordo com Loftsson, Masson e 

Brewster (2004), são capazes de se unirem na forma de agregados, assumindo a 

estrutura micelar e, deste modo, atuando sobre moléculas hidrofóbicas. Tal efeito 

pode justificar o aumento da solubilidade das misturas físicas e dos complexos de 

βCD, γCD e HPβCD. 

Do mesmo modo, as curvas de DSC obtidas para os complexos (Figura 2.2) 

apresentaram pico de fusão do fármaco semelhante ao da mistura física (Tabela 

2.2), o que, adicionalmente parece indicar que não ocorreu a formação de 

complexos de inclusão, uma vez que não houve desaparecimento ou redução do 

pico. Tal resultado está de acordo com os valores de solubilidade onde os 

complexos não se apresentaram mais solúveis que a mistura física. 

 



 62 
 

 
Figura 2.2 - Curvas DSC da SNV, ciclodextrinas, misturas físicas e complexos 
obtidas utilizando-se cápsula de alumínio selada, com massa de amostra de 
aproximadamente 3,0 mg, razão de aquecimento de 10º C min-1 e atmosfera 
dinâmica de nitrogênio com vazão de 50 mL min-1. 

 
 

Tabela 2.2 - Valores de temperatura (ºC) referentes à desidratação das CDs e fusão 
do fármaco obtidas a partir das respectivas curvas DSC. 

Amostra Desidratação da CD Fusão do fármaco 

SNV --- 140,19 

αCD 75,38; 106,65; 132,98 --- 

βCD 104,55 --- 

γCD 105,08 --- 

HPβCD 88,23 --- 

MF (αCD+SNV) 78,33; 109,28 139,69 

MF (βCD+SNV) 101,13 141,09 

MF (γCD+SNV) 90,22 140,72 

MF (HPβCD+SNV) 97,87 139,56 

Complexo αCD-SNV 82,01;108,07;132,89 139,47 

Complexo βCD-SNV 116,12 139,59 

Complexo γCD-SNV 98,47 140,21 

Complexo HPβCD-SNV 81,20 139,70 
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 Observando-se a curva TG (Figura 2.3) da SNV, a perda de massa iniciou-se 

em 246,89º C e as curvas dos complexos apresentaram o início da degradação em 

temperaturas mais elevadas (Tabela 2.3), o que parece ser um indicativo da 

formação de complexos de inclusão.  

 

 
Figura 2.3 - Curvas TG da SNV, ciclodextrinas, misturas físicas e complexos obtidas 
utilizando-se cadinho de platina, com massa de amostra de aproximadamente 15,0 
mg, razão de aquecimento de 10º C min-1 e atmosfera dinâmica de nitrogênio com 
vazão de 100 mL min-1. 

 

Tabela 2.3 - Valores de temperatura (ºC) de início de degradação, perda de massa 
de umidade (%) e perda de massa na degradação (%) da SNV, ciclodextrinas, MFs e 
complexos obtidos a partir das curvas TG. 

Amostra Início da 
degradação  

1ª perda de massa  
(Umidade)  

2ª perda de massa 
(Degradação) 

SNV 236,55 --- 81,44 

αCD 302,33 10,08 74,22 

βCD 322,66 13,36 73,97 

γCD 310,16 8,629 76,74 

HPβCD 311,06 10,32 81,09 

MF (αCD+SNV) 296,40 7,079 79,14 
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MF (βCD+SNV) 316,61 10,52 68,09 

MF (γCD+SNV) 261,62 7,337 75,55 

MF (HPβCD+SNV) 243,80 4,328 84,52 

Complexo αCD-SNV 278,48 8,858 77,97 

Complexo βCD-SNV 265,07 10,99 72,31 

Complexo γCD-SNV 268,12 11,08 72,63 

Complexo HPβCD-SNV 257,44 6,477 79,49 

 

 Na Figura 2.4 estão representados os padrões de difração de raios-x da SNV, 

das CDs e dos complexos. 

 

 
Figura 2.4 - Difratogramas da SNV, CDs e complexos obtidos à temperatura 
ambiente, varredura passo a passo com 2 de 0,02°, na faixa entre 3° e 30°. (A) 
αCD, (B) βCD, (C) γCD e (D) HPβCD. 
 

 Os difratogramas dos complexos preparados com βCD e HPβCD apresentam 

picos característicos das ciclodextrinas e do, indicando que ambos encontram-se na 

amostra. Além disso, fármaco não ocorre a formação de novos picos que 

representariam uma nova fase sólida, o que, mais uma vez é indicativo de que não 

há formação de complexos de inclusão. 

  
A B 

C D 
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Nos difratogramas dos complexos preparados com  αCD e γCD, houve a 

formação de novos picos (Figura 2.5). No caso dos complexos com a αCD, devido à 

alta sobreposição dos picos, não é possível concluir se uma nova fase está se 

formando ou se os picos são resultado de orientação preferencial da αCD no 

complexo ou na amostra pura.  

Nos complexos com γCD, aparecem alguns picos de alta intensidade que não 

correspondem àqueles observados para a CD e SNV, o que indica a formação de 

uma nova estrutura. Entretanto, como ainda é possível visualizar os picos do 

fármaco, pode ter ocorrido uma complexação parcial, ou seja, parte do fármaco foi 

complexada e aparece como uma nova fase sólida, mas existe, ainda, fármaco e CD 

livres no sistema. 

 

 
 

Figura 2.5 - Difratograma ampliado da SNV, ciclodextrinas e complexos. As setas 

indicam a possível formação de uma nova fase sólida. 

 

A estabilização dos complexos SNV-CD parece ocorrer por meio de 

interações hidrofóbicas (interior da CD, estrutura carbônica) e ligações de H (WEN, 

LIU, ZHU, 2005). De acordo com os confôrmeros de menor energia mínima dos 

complexos SNV-CDs selecionados nas simulações de DM de 30 ps a 298 K (Figura 

2.6) há um incremento de ligações de H nos complexos com a CD e HPCD (2 

ligações H) em relação à αCD (1 ligação H). Quando a cavidade é maior, como no 

caso da CD, há maior dificuldade de se estabelecer ligações de H entre o fármaco e 

a CD devido à acomodação da conformação da SNV no interior da CD (mais 

distante). As ligações de H são interações ou forças intermoleculares fracas (cerca 
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de 1-10 kcal.mol-1) e, portanto, para que um sistema se estabilize com ligações H há 

necessidade que muitas delas se estabeleçam. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Confôrmeros de menor energia mínima provenientes das simulações de 

DM de 30 ps à 298 K dos possíveis  complexos de SNV com (A) αCD, (B) βCD, (C) 

γCD e (D) HPβCD. As setas indicam as ligações de hidrogênio formadas entre a 

SNV e a CD. 
 
 

 
 
 
 

A B 
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Tabela 2.4 - Contribuições de energia provenientes das simulações de DM à 

temperatura de 298 K para cada complexo SNV-CD.  
 Complexo 

 αCD-SNV  
(kcal.mol-1) 

Complexo  
βCD-SNV  

(kcal.mol-1) 

Complexo CD-
SNV (kcal.mol-1) 

Complexo  
HPβCD-SNV  
(kcal.mol-1) 

Estretch 11,90 12,85 16,40 14,30 

Ebend 54,85 58,71 74,75 64,60 

Etorsion 33,98 40,21 41,16 41,39 

EintervdW -18,49 -26,98 -27,36 -27,15 

EvdW -58,20 -72,68 -83,51 -91,01 

E1,4 132,14 151,52 173,57 151,45 

Echarge -31,48 -36,75 -41,89 -53,63 

Eintercharge -0,07 -6,20 12,01 -8,07 

EHb -502,31 -555,23 -867,14 -572,92 

Esolv -11,75 -11,29 -20,91 -2,34 

Etotal -389,43 -445,84 -722,91 -483,38 

 

Estretch = contribuição de energia intramolecular de deformação axial ou de estiramento; 

Ebend = contribuição de energia intramolecular de deformação angular; 

Etorsion = contribuição de energia intramolecular de deformação torsional; 

EintervdW = contribuição de energia intermolecular de van der Waals; 

EvdW = contribuição de energia intramolecular de van der Waals; 

E1,4 = contribuição de energia intramolecular do tipo 1-4; 

Echarge = contribuição de energia intramolecular eletrostática; 

Eintercharge = contribuição de energia eletrostática intermolecular; 

EHb = contribuição de energia intramolecular de ligação de H; 

Esolv = contribuição de energia intramolecular de solvatação; 

Etotal = energia total do sistema. 

 

 Cabe ressaltar, que embora os complexos tenham se mantido estruturalmente 

nas simulações de DM de 30 ps  (Figura 2.6), quando simulações maiores foram 

desenvolvidas (100 ps, por exemplo) os sistemas “explodiram”, ou seja, não 

mantiveram a integridade estrutural como complexos.  

Os resultados da Tabela 2.4 indicam que o complexo mais favorável 

energeticamente nas simulações de 30 ps é o SNV-CD, que apresentou menor 

valor de Etotal. Isto indica que esse complexo seria estabilizado principalmente por 

interações hidrofóbicas, pois a distância entre o fármaco e a estrutura da CD é maior 
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devido ao maior diâmetro do orifício da CD, dificultando mais a formação de 

ligações H. 

 
4. Conclusão 
 

 A partir dos resultados obtidos, o que se verifica é que as diferentes CDs são 

capazes de incrementar a solubilidade aquosa da SNV, mas esta melhora não se 

deve à formação de complexos de inclusão, conforme demonstrado nos ensaios de 

DSC, TG, DRX e sim ao efeito solubilizante das CDs sobre estruturas de natureza 

lipofílica. A modelagem molecular mostrou que é possível a formar os complexos de 

inclusão, mas que, no entanto, estes complexos não são estáveis. Os espectros de 

DRX do complexo SNV-γCD indicam uma possível complexação e a energia total 

deste sistema também foi a mais baixa na modelagem molecular, isto pode justificar 

o melhor resultado de solubilidade obtido para este caso específico. 
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Capítulo 3 

 

Caracterização de complexos binários de sinvastatina-γCD e 
sinvastatina-HPβCD obtidos por diferentes processos  
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Resumo 

 

 O presente trabalho teve como finalidade obter complexos de sinvastatina a 

partir da γCD (γ-ciclodextrina) e HPβCD (Hidroxi-propil-β-ciclodextrina) por diferentes 

métodos, selecionando aqueles que permitam um maior aumento na solubilidade 

aquosa do fármaco. Após o preparo dos complexos, utilizando-se para secagem a 

estufa com circulação forçada de ar, coevaporação, liofilização e estufa a vácuo, os 

complexos foram caracterizados através da solubilidade, DSC, TG e difração de 

raios – X. Todos os complexos melhoraram a solubilidade da sinvastatina, mas 

quando comparados às respectivas misturas físicas, o ganho de solubilidade foi 

baixo. As curvas DSC indicam que, no máximo, pode ter ocorrido uma complexação 

parcial em alguns casos, assim como a difração de raios – X, que apesar de 

apresentar novos picos para alguns complexos de γCD, ainda apresentou picos 

característicos do fármaco. O que se verifica é que mesmo o complexo de HPβCD 

obtido pela coevaporação, que apresentou maior ganho de solubilidade, a 

complexação do fármaco não foi total. 
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1. Introdução 

 

As doenças coronarianas são de grande relevância devido ao elevado 

número de mortes que podem causar, além dos elevados gastos na saúde pública 

decorrentes de suas complicações. Sabe-se que a maioria dessas doenças são 

causadas pela aterosclerose, que por sua vez, está relacionada com o acúmulo de 

lipídios no interior dos vasos sanguíneos (BOUSHRA; MUNTAZAR, 2006). 

As estatinas são o tratamento de escolha para a hipercolesterolemia e 

também conhecidamente eficazes na prevenção de doenças cardiovasculares. 

Apesar de seus efeitos colaterais incluírem miopatias, são consideradas seguras e 

por isso, são amplamente utilizadas. As estatinas atuam na inibição da 3hidroxi-3-

metilglutaril coenzima A, limitando a biossíntese do colesterol (SCHACHTER, 2004; 

SHITARA, SUGIYAMA, 2006).  

Dentre as estatinas está a sinvastatina (SNV), um pró-fármaco que é 

hidrolisado por enzimas, formando seu hidroxi-ácido ativo. Sua biodisponibilidade é 

de 5% e liga-se a proteínas plasmáticas de 95 a 98% (SCHACHTER, 2004). A SNV 

(C25H38O5) possui peso molecular 418,57, faixa de fusão de 135 a 138º C e é 

praticamente insolúvel em água (MERCK index, 2006).  

Por outro lado, tendo em vista a importância da solubilidade de fármacos em 

meios aquosos para uma absorção adequada e consequente concentração 

plasmática eficaz, algumas técnicas como a complexação com ciclodextrinas, estão 

sendo utilizadas para melhorar a solubilidade aquosa de fármacos pouco solúveis 

(STEGEMANN et al., 2007). 

As ciclodextrinas (CDs) são oligossacarídeos cíclicos formados por seis 

(CD), sete (CD) ou oito (CD) unidades de glicose, dispostas na forma de um 

cilindro. Uma vez que a cavidade da CD possui caráter hidrofóbico e a superfície 

caráter hidrofílico, a solubilidade aquosa de moléculas hidrofóbicas pode ser 

aumentada com a formação de complexos de inclusão (VALLE, 2004).  

Os complexos de inclusão são formados através de ligações de Van der Walls 

ou de hidrogênio e podem ser obtidos por diferentes métodos tais como co-

precipitação, co-evaporação, neutralização, liofilização, secagem por pulverização, 

malaxagem, moagem e fluido supercrítico (VEIGA; PICORELLI; RIBEIRO, 2006). 
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O método empregado é determinante para o sucesso da complexação, e, 

além disso, pode interferir no tamanho de partícula e grau de cristalinidade do 

material. Essas características, em conjunto, influenciam na solubilidade final dos 

fármacos e, consequentemente, no aumento de biodisponibilidade (CARRIER; 

MILLER; AHMED, 2007). 

Em um trabalho de Jun et al. (2007) foi realizada a complexação da SNV com 

a HPβCD utilizando a tecnologia de fluido super crítico. Nesse trabalho os autores 

relatam um aumento de solubilidade aquosa da SNV de 12,17 vezes em relação ao 

fármaco puro, mostrando a eficiência do método. No entanto, outros processos para 

a obtenção dos complexos ainda não foram testados. 

Deste modo, o presente trabalho tem como finalidade caracterizar complexos 

de SNV, γCD e HPβCD (Hidroxi-propil-β-ciclodextrina) obtidos por diferentes 

métodos, selecionando-se aqueles que permitam um maior aumento na solubilidade 

aquosa do fármaco. 

 

2. Material e Métodos 
 

2.1. Preparo dos complexos 
 

Foram utilizadas γCD - Cavamax W8®, (ISP Technologies INC, Waterford, MI, 

EUA), HPβCD (Chemyunion Química LTDA., Sorocaba, SP, Brasil) e SNV (Biocon, 

Bangalore, Índia)  

 Os complexos binários foram obtidos a partir da suspensão de 1 g do fármaco 

em 10 mL de água ou metanol (no caso dos complexos obtidos pela co-

evaporação), e da CD em 15 mL de água. As suspensões foram reunidas em um 

mesmo recipiente e submetidas à agitação por 48 horas. 

A secagem dos complexos foi realizada em estufa, por co-evaporação, 

liofilização ou vácuo. No primeiro caso, os complexos foram colocados diretamente 

na estufa com circulação forçada de ar (Fabbe-Primar Industrial LTDA., São Paulo, 

SP, Brasil) a 40° C por 24 horas. 

Pelo processo da coevaporação, as soluções foram colocadas no 

rotaevaporador TE 210 (Tecnal, Piracicaba, SP, Brasil), a 50º C por 30 minutos, para 

retirada do solvente orgânico e depois transferidas para estufa com circulação 
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forçada de ar (Fabbe-Primar Industrial LTDA., São Paulo, SP, Brasil) a 40° C por 24 

horas. 

A liofilização foi realizada congelando-se as soluções por imersão em etanol 

com gelo seco e em seguida colocando-as no liofilizador modelo  SuperModulyo 

(Thermo Scientific Corporation, Milford, MA, EUA) a -40° C por 24 horas. 

A secagem a vácuo foi realizada colocando-se o material por 48 horas em 

estufa a vácuo (Nova Ética Prods. Equips. Científicos LTDA., Vargem Grande 

Paulista, SP, Brasil) a 40º C. 

Para efeito de comparação, foram, ainda, preparadas misturas físicas (MFs) 

na proporção estequiométrica fármaco:ciclodextrina de 1:1.  

 

2.2. Caracterização dos complexos 
 

2.2.1. Solubilidade 
 

A solubilidade em água foi determinada adicionando-se excesso de complexo 

em 20 mL de água em recipientes de plástico com tampa rosqueada e mantidos sob 

agitação por 72 horas, em um agitador tipo orbital Tecnal TE – 420 (Piracicaba, SP, 

Brasil), com velocidade de agitação de 150 rpm e a temperatura de 37°C. Após o 

período de agitação, as amostras foram filtradas com filtros Millex HV (HPDF) de 

0,45 microns (Millipore, Carrigtwohill, Irlanda), diluídas adequadamente, e 

quantificadas através de espectrofotômetro Cary 50 UV-Vis (Varian, Cary, NC, EUA), 

em cubeta de quartzo de 1,0 cm e λ de 240 nm. 

 

2.2.2. Calorimetria exploratória diferencial 
 

A caracterização por calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi realizada 

empregando-se equipamento TA-2920 (TA-Instruments®, New Castle, DE, EUA) no 

intervalo de temperatura de 25 a 300º C, utilizando-se cápsula de alumínio selada, 

com massa de amostra de aproximadamente 3,0 mg, razão de aquecimento de 10º 

C min-1 e atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 50 mL min-1. 
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2.2.3. Análise termogravimétrica 

 

 A análise termogravimétrica (TG) foi realizada em equipamento TA-2950 (TA-

Instruments®, New Castle, DE, EUA) na faixa de 25 a 500º C, utilizando-se cadinho 

de platina, massa de amostra de aproximadamente 15,0 mg, razão de aquecimento 

de 10º C min-1 e atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 100 mL min-1. 

 

2.2.4. Difração de raios – x 
 

Os padrões de difração de raios-X (DRX) da SNV, ciclodextrinas e complexos 

foram obtidos no equipamento Rigaku RINT2000 (Tóquio, Japão) com voltagem de 

42kV, corrente de 120 mA, monocromador curvo de grafite no feixe divergente, 

anodo de cobre nos comprimentos de onda K1 = 1.55056 Å e k2 = 1.5444 Å e 

I2/I1 de 0,5.  

As análises foram realizadas à temperatura ambiente e varredura passo a 

passo com 2 de 0,02°, na faixa entre 3° e 30°, com as fendas de divergência e 

espalhamento foram ajustadas com 0,25 graus, abertura horizontal de divergência 

de 5mm e recepção de 0,3 mm. 

 Os complexos que apresentaram melhor solubilidade também foram 

caracterizados na linha D10B XPD do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron-LNLS 

(Campinas, São Paulo), com l = 1,23398 Å, passo de 0,005° e tempo de medida por 

ponto definida pela contagem do monitor de feixe direto. 

 

3. Resultados e Discussão 
 

A solubilidade em água observada para todos os complexos (Figura 3.1) foi 

sempre mais elevada, quando comparada àquela registrada para o fármaco não 

complexado (0,0053 mg mL-1). Observa-se que quando é utilizada a γCD, o método 

que proporcionou um maior ganho de solubilidade foi o a secagem em estufa 

(0,0186 mg mL-1) e no caso da  HPβCD, a coevaporação (0,0190 mg mL-1). 
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  4 γCD co-evaporado 8 HPβCD estufa 

1 SNV 5 γCD liofilizado 9 HPβCD co-evaporado 

2 MF (γCD+SNV) 6 γCD vácuo 10 HPβCD liofilizado 

3 γCD estufa 7 MF (HPβCD+SNV) 11 HPβCD vácuo 

 

Figura 3.1 - Solubilidade em água (mg mL-1) para SNV, complexos e misturas 

físicas. As barras indicam os respectivos valores de desvio padrão. 

 

O aumento da solubilidade aquosa do fármaco após complexação, em 

relação ao fármaco puro ou em simples mistura física com a CD correspondente, é 

forte indício de que houve sucesso na complexação. Assim, o que se verifica a partir 

dos resultados de solubilidade aqui obtidos é que o ganho de solubilidade em 

relação ao fármaco puro é de 3,0 (para o complexo obtido co-evaporação com γCD) 

a 3,58 vezes (complexo também obtido por co-evaporação utilizando a HPβCD).  

Tais resultados parecem promissores, mas quando comparados às 

respectivas misturas físicas, o ganho de solubilidade passa a ser de apenas 1,13 

vezes para o complexo SNV-HPβCD e negativo para SNV-γCD. Portanto, o que se 

verifica é que, no máximo, pode ter ocorrido uma complexação parcial em alguns 

casos e, por outro lado, o efeito solubilizante das CDs, mesmo na forma não 

complexada fica aqui evidenciado (LOFTSSON; MASSON; BREWSTER, 2004). 

As curvas DSC das CDs são características por apresentarem eventos 

endotérmicos que correspondem à sua desidratação (GIORDANO; NOVAK; 

MOYANO, 2001). A γCD (Figura 3.2) apresentou esse pico em 105,08º C e a 

HPβCD (Figura 3.3) em 88,23º C. A curva da SNV foi característica de um material 

cristalino, com um evento endotérmico bem defino que corresponde à sua fusão em 
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140,19º C. As misturas físicas correspondem à sobreposição dos resultados obtidos 

para a ciclodextrina e para o fármaco. 

Quando ocorre a formação de complexos de inclusão, espera-se que o evento 

de fusão do fármaco desapareça (AL OMARI et al., 2009; ARAUJO et al., 2009) ou 

que diminua, no caso de uma complexação parcial (AL-MARZOUQI et al., 2007). 

Nas curvas DSC obtidas para os complexos (Figura 3.2 e 3.3) o evento de fusão do 

fármaco é visível (Tabela 3.1), o que indica a presença de fármaco na forma livre. 

 

 
Figura 3.2 - Curvas DSC da SNV, γCD, mistura física e complexos obtidas 
utilizando-se cápsula de alumínio selada, com massa de amostra de 
aproximadamente 3,0 mg, razão de aquecimento de 10º C min-1 e atmosfera 
dinâmica de nitrogênio com vazão de 50 mL min-1. 
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Figura 3.3 - Curvas DSC da SNV, HPβCD, mistura física e complexos obtidas 
utilizando-se cápsula de alumínio selada, com massa de amostra de 
aproximadamente 3,0 mg, razão de aquecimento de 10º C min-1 e atmosfera 
dinâmica de nitrogênio com vazão de 50 mL min-1. 

 
Tabela 3.1 - Valores dos picos de DSC das temperaturas de desidatração das 
ciclodextrinas e temperatura de fusão do fármaco. 

Amostra Desidratação da CD (ºC) Fusão do fármaco (ºC) 

SNV --- 140,19 

γCD 105,08 --- 

HPβCD 88,23 --- 

MF (SNV+ γCD) 101,13 141,09 

MF (SNV+ HPβCD) 90,22 140,72 

γCD estufa 98,47 140,21 

γCD co-evaporado 121,04 139,02 

γCD liofilizado 96,44 139,84 

γCD vácuo 123,51 138,56 

HPβCD estufa 81,20 139,70 

HPβCD co-evaporado 83,71 140,78 

HPβCD liofilizado 101,73 139,42 

HPβCD vácuo 91,06 139,30 
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As CDs quando analisadas por TG apresentam uma primeira perda de massa 

correspondente à evaporação da água adsorvida e de cristalização e uma segunda 

correspondente à degradação (TROTTA; ZANETTI; CAMINO, 2000). A γCD 

apresentou uma perda de umidade de 8,629% e a degradação iniciou-se em 310,16º 

C, com perda de massa de 76,74% e a HPβCD perdeu 10,32% de água e 81,09% 

na degradação que iniciou-se em 311,06º C. A SNV apresentou perda de massa 

apenas resultante de degradação, que iniciou-se em 236,55º C e as misturas físicas 

correspondem à sobreposição das curvas das CDs e do fármaco. 

Na análise das curvas TG (Figuras 3.4 e 3.5), espera-se que a temperatura de 

início da degradação dos complexos seja mais elevada, quando comparada com o 

fármaco não complexado (NOVAK et al., 2006; YUAN et al., 2008). As curvas 

correspondentes aos complexos apresentaram o início da degradação em 

temperaturas mais elevadas que o fármaco sozinho, com destaque para aqueles 

obtidos pelo processo de co-evaporação conforme indicado na Tabela 3.2. 

 

 
Figura 3.4 - Curvas TG da SNV, γCD, mistura física e complexos obtidas utilizando-
se cadinho de platina, com massa de amostra de aproximadamente 15,0 mg, razão 
de aquecimento de 10º C min-1 e atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 
100 mL min-1. 
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Figura 3.5 - Curvas TG da SNV, HPβCD, mistura física e complexos obtidas 
utilizando-se cadinho de platina, com massa de amostra de aproximadamente 15,0 
mg, razão de aquecimento de 10º C min-1 e atmosfera dinâmica de nitrogênio com 
vazão de 100 mL min-1. 
 
 
Tabela 3.2 - Valores de temperatura obtidos a partir das curvas TG de início de 
degradação, perda de massa de umidade e perda de massa na degradação da SNV, 
ciclodextrinas, MFs e complexos. 
 

Amostra Início da 
degradação (ºC) 

1ª perda de massa 
Umidade (%) 

2ª perda de massa 
Degradação (%) 

SNV 236,55 --- 81,44 

γCD 310,16 8,629 76,74 

HPβCD 311,06 10,32 81,09 

MF (SNV+ γCD) 261,62 7,337 75,55 

MF (SNV+ HPβCD) 243,80 4,328 84,52 

γCD estufa 268,12 11,08 72,63 

γCD co-evaporado 280,14 11,14 73,44 

γCD liofilizado 257,42 5,963 79,88 

γCD vácuo 257,69 11,69 74,36 

HPβCD estufa 257,44 6,477 79,49 

HPβCD co-evaporado 267,98 7,867 78,65 



 81 
 

HPβCD liofilizado 239,69 3,903 83,96 

HPβCD vácuo 260,12 6,715 84,51 

 

Nos difratogramas dos complexos preparados com γCD pela secagem em 

estufa, coevaporção e estufa a vácuo (Figura 3.6), observa-se a formação de novos 

picos diferentes da mistura física, da SNV e γCD. Essa nova fase sólida indica que 

houve a formação de um cristal diferente do fármaco e da CD, podendo ser 

indicativo de uma possível complexação (CAPPELLO et al., 2009; SINHA, et al., 

2007). Por outro lado, como ainda existem picos característicos do fármaco nos 

difratogramas do complexo, ainda há SNV livre no sistema.  

No caso do complexo preparado com γCD por liofilização, houve uma 

redução dos picos, ou seja, diminuição do grau de cristalinidade do material, que 

não está necessariamente relacionada com o fenômeno da complexação, uma vez 

que, não houve um aumento significativo da solubilidade aquosa do fármaco. 

Os complexos de HPβCD (Figura 3.7), em todos os casos, apresentaram 

padrão de difração igual à mistura física, ou seja, a sobreposição dos picos da SNV 

com a banda de CD, o que parece indicar que não houve formação de complexos de 

inclusão.   

   

 
Figura 3.6 - Difratograma da SNV, γCD, MF e complexos obtidos à temperatura 

ambiente, varredura passo a passo com 2 de 0,02°, na faixa entre 5° e 30°. As 

setas indicam a nova fase sólida dos complexos. 
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Figura 3.7 - Difratograma da SNV, HPβCD, MF e complexos obtidos à temperatura 
ambiente, varredura passo a passo com 2 de 0,02°, na faixa entre 5° e 30°.v 
 

Os difratogramas dos complexos com γCD (secagem em estufa) e HPβCD 

(co-evaporação), ou seja, aqueles que apresentaram melhor solubilidade, obtidos na 

linha D10B XPD do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, confirmam os resultados 

de DRX obtidos anteriormente. O equipamento de alta resolução também revelou a 

presença de uma nova fase sólida no complexo com γCD e, no caso do complexo 

com HPβCD, a semelhança com a mistura física (Figura 3.8). 
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Figura 3.8 - Difratogramas das CDs, SNV, MF obtidos na linha D10B XPD do 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, com l = 1,23398 Å, passo de 0,005° e tempo 

de medida por ponto definida pela contagem do monitor de feixe direto. As setas 

indicam a nova fase sólida presente no complexo com γCD.  

 

 O que se verifica pelas análises dos complexos de SNV preparados com γCD 

ou HPβCD pela secagem em estufa, co-evaporação, liofilização e estufa a vácuo é 
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que as CDs foram capazes de aumentar a solubilidade aquosa do fármaco, mas que 

as análises de DSC, TG e DRX mostram que em todos os casos no máximo uma 

complexação parcial pode ter ocorrido e que o fármaco na forma livre ainda está 

presente nas amostras.  

 

 4. Conclusão 
 

 Os resultados aqui obtidos indicam que na presença da γCD e HPβCD, a 

solubilidade aquosa da SNV é aumentada em cerca de três vezes, porém, em 

relação à simples mistura física, o ganho de solubilidade é de apenas 1,13 vezes. 

Assim, conforme indicado também pela análise térmica e DRX, é provável que 

ocorra apenas uma complexação parcial do fármaco. Em relação ao método de 

obtenção dos complexos, os melhores resultados foram obtidos para o complexo 

contendo HPβCD preparado por coevaporação, cuja solubilidade alcançou 3,58 

vezes em relação ao fármaco puro, porém, mesmo nesse caso, o que se verifica é 

que nem toda SNV foi complexada. 
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Capítulo 4 
 

Obtenção e caracterização de complexos ternários sinvastatina-

ciclodextrina-polímeros hidrossolúveis 
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Resumo 

 

O presente trabalho teve como finalidade obter e caracterizar complexos 

ternários de sinvastatina, βCD (β-ciclodextrina) e diferentes polímeros, selecionando 

aqueles que permitam um maior aumento na solubilidade da sinvastatina. Os 

complexos foram preparados utilizando-se a coevaporação e os polímeros utilizados 

foram o polietilenoglicol 1500, polietilenoglicol 4000, povidona, copovidona, 

crospovidona, maltodextrina e hidroxipropil-metil-celulose. A caracterização dos 

complexos foi realizada através da solubilidade, DSC e TG. Para todos os 

complexos preparados com a βCD e os diferentes polímeros houve ganho de 

solubilidade, mas apenas quando foi utilizado a crospovidona e a maltodextrina, 

existe diferença significativa entre a solubilidade observada para a mistura física e 

aquela registrada para o complexo. As curvas DSC indicam que ainda existe 

fármaco na forma livre até mesmo nos complexos que apresentaram maior 

solubilidade, dessa forma, nenhum dos polímeros utilizados foi capaz de promover 

um complexação total da sinvastatina. 
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 1. Introdução 

 

As ciclodextrinas (CDs) são oligossacarídeos cíclicos formados por seis 

(CD), sete (CD) ou oito (CD) unidades de glicose, dispostas na forma de um 

cilindro e que podem aumentar a solubilidade aquosa de moléculas hidrofóbicas 

através da formação de complexos de inclusão, pois a cavidade das CDs possui 

caráter hidrofóbico, enquanto a superfície tem caráter hidrofílico (VALLE, 2004). 

Dentre as CDs, a βCD é a de maior aplicação no campo farmacêutico devido, 

sobretudo às dimensões adequadas de sua cavidade e pelo fato de que ela pode ser 

obtida em escala industrial com elevado rendimento e qualidade (VEIGA; 

PICORELLI; RIBEIRO, 2006). 

Os complexos de inclusão são formados através de ligações de Van der Walls 

ou pontes de hidrogênio e podem ser obtidos por diferentes métodos tais como co-

precipitação, co-evaporação, neutralização, liofilização, secagem por pulverização, 

malaxagem, moagem e fluido supercrítico (VEIGA; PICORELLI; RIBEIRO, 2006). 

Dentre os fatores que podem influenciar na formação dos complexos 

destacam-se o tipo de CD (o tamanho da cavidade deve ser compatível com a 

molécula hóspede), o pH do meio (a forma iônica dos fármacos geralmente possui 

menor afinidade pela cavidade hidrófoba da CD que a forma neutra), a temperatura 

(pode influenciar a constante de estabilidade), o método de preparo (geralmente a 

liofilização e a secagem por pulverização são mais eficientes), dentre outros 

(CHALLA, et al., 2005). 

Em alguns casos a eficiência de complexação é baixa, exigindo uma grande 

quantidade de CD. Nesses casos, a adição polímeros hidrossolúveis pode aumentar 

a eficiência de complexação através da formação de complexos ternários (fármaco-

ciclodextrina-polímero) e, consequentemente, diminuir a massa de CD necessária, 

reduzindo, consequentemente, o volume da forma farmacêutica obtida (RIBEIRO; 

FERREIRA; VEIGA, 2003; CARRIER; MILLER; AHMED, 2007). 

Por outro lado, as estatinas são amplamente utilizadas na terapêutica devido 

à segurança e eficácia, principalmente para o tratamento de hipercolesterolemia. 

Atuam inibindo a HMG-CoA (3hidroxi-3metilglutaril coenzima A), limitando a 

biossíntese do colesterol. Além de serem utilizadas como antilipêmicas, as estatinas 

previnem doenças cardiovasculares, modificam a resposta inflamatória, reduzem a 

proliferação celular do músculo liso e acúmulo de colesterol (SCHACHTER, 2004).  
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A sinvastatina (SNV), de fórmula C25H38O5, é um fármaco de peso molecular 

418,57, com ponto de fusão de 135 a 138 ºC e praticamente insolúvel em água (0,03 

mg/mL) (MERCK index, 2006). É administrada na forma de um pró-fármaco que é 

hidrolisado por enzimas, formando seu hidroxi-ácido ativo. Sua biodisponibilidade é 

de 5% e liga-se a proteínas plasmáticas de 95 a 98% (SCHACHTER,2004). 

Estudos anteriores relatam a tentativa de complexação da SNV com 

ciclodextrinas, com a finalidade de melhorar a solubilidade e estabilidade (WEN; LIU; 

ZHU, 2005 e JUN et al., 2007). Entretanto, não existem relatos da utilização de 

complexos ternários para melhorar a solubilidade do fármaco.  

Deste modo, o presente trabalho tem como finalidade obter e caracterizar 

complexos ternários de SNV, βCD e diferentes polímeros, selecionando aqueles que 

permitam um maior aumento na solubilidade do fármaco. 

 

2. Material e Métodos 
 
2.1. Preparo dos complexos 
 

Foram utilizadas βCD - Cavamax W7®, (ISP Technologies INC, Waterford, 

MI, EUA), SNV (Biocon, Bangalore, Índia) polietilenoglicol 1500 (PEG1500), 

polietilenoglicol 4000 (PEG4000) (Labsynth, Diadema, SP, Brasil), povidona – 

Kollidon® 30 (PVP-K30), copovidona – Kollidon® VA64 (PVP VA-64), crospovidona 

– Kollidon® CLM (BASF, São Bernardo do Campo, SP, Brasil), Maltodextrina 

Globe® 1805 (Corn Products Brasil, Conchal, SP, Brasil), hidroxipropil-metil-celulose 

(HPMC) Methocel® K100 (Colorcon do Brasil LTDA., Cotia, SP, Brasil). 

 Os complexos ternários foram obtidos dissolvendo-se separadamente 1 g do 

fármaco em 10 mL de metanol e 2,712 g de βCD em 15 mL de água, seguindo a 

proporção estequiométrica fármaco:CD de 1:1. O polímero (PEG1500, PEG4000, 

HPMC, PVP-K30, PVP-VA64, crospovidona ou maltodextrina) foi adicionado à 5 mL 

de água e a quantidade utilizada foi de 1% da massa. As suspensões e a solução de 

polímero foram reunidas em um mesmo recipiente e submetidas à agitação por 48 

horas. 

A secagem dos complexos foi realizada por coevaporação, utilizando-se 

rotaevaporador TE 210 (Tecnal, Piracicaba, SP, Brasil), a 50º C por 30 minutos, para 

retirada do solvente orgânico. As soluções resultantes foram transferidas para estufa 
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com circulação forçada de ar (Fabbe-Primar Industrial LTDA., São Paulo, SP, Brasil) 

onde permaneceram a 40° C por 24 horas.  

Para efeito de comparação, foram, ainda, preparadas misturas físicas (MFs) 

na proporção estequiométrica fármaco:ciclodextrina de 1:1 e mais 1% do polímero.  

 

2.2. Caracterização dos complexos 
 
2.2.1. Solubilidade 
 

A solubilidade em água foi determinada adicionando-se excesso de complexo 

em 20 mL de água em recipientes de plástico com tampa rosqueada e mantidos sob 

agitação por 72 horas, em um agitador tipo orbital Tecnal TE – 420 (Piracicaba, SP, 

Brasil), com velocidade de agitação de 150 rpm e a temperatura de 37°C. Após o 

período de agitação, as amostras foram filtradas com filtros Millex HV (HPDF) de 

0,45 microns (Millipore, Carrigtwohill, Irlanda), diluídas adequadamente, e 

quantificadas através de espectrofotômetro Cary 50 UV-Vis (Varian, Cary, NC, EUA), 

em cubeta de quartzo de 1,0 cm e λ de 240 nm. 

Os resultados de solubilidade foram tratados estatisticamente empregando-se 

a análise de variância (ANOVA) calculando-se os valores de F e P e α foi 

considerado como sendo igual a 0,05 e F crítico 7,71. 

 

2.2.2. Calorimetria exploratória diferencial 

 

A caracterização por calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi realizada 

empregando-se equipamento TA-2920 (TA-Instruments®, New Castle, DE, EUA) no 

intervalo de temperatura de 25 a 300º C, utilizando-se cápsula de alumínio selada, 

com massa de amostra de aproximadamente 3,0 mg, razão de aquecimento de 10º 

C min-1 e atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 50 mL min-1. 

 

2.2.3. Análise termogravimétrica 

 

 A análise termogravimétrica (TG) foi realizada em equipamento TA-2950 (TA-

Instruments®, New Castle, DE, EUA) na faixa de 25 a 500º C, utilizando-se cadinho 
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de platina, massa de amostra de aproximadamente 15,0 mg, razão de aquecimento 

de 10º C min-1 e atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 100 mL min-1. 

 

3. Resultados e Discussão 
 

A solubilidade em água de todos os complexos obtidos foi maior do que 

aquela observada para o fármaco não complexado (0,0053 mg mL-1), em todos os 

casos (Figura 4.1). Estes resultados foram, ainda, submetidos à ANOVA conforme 

indicado na Tabela 4.1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Solubilidade em água (mg mL-1) da SNV, complexos e misturas físicas. 

As barras indicam os respectivos valores de desvio padrão. 

 

Tabela 4.1 - Valores de F e P para a solubilidade da SNV a partir das misturas 

físicas e complexos de cada ciclodextrina utilizada, considerando-se α = 0,05 e F 

crítico = 7,71 
Complexo F Valor P 

SNV+βCD+PEG1500 7,03 0,057 

SNV+βCD+PEG4000 0,141 0,726 

SNV+βCD+HPMC 0,588 0,486 

SNV+βCD+PVP-K30 0,328 0,598 

SNV+βCD+PVP-VA64 1,13 0,347 

SNV+βCD+Crospovidona 35,7 0,004 

SNV+βCD+Maltodextrina 17,9 0,013 

 

1. SNV 6. MF (SNV+βCD+HPMC) 11. Complexo (SNV+βCD+PVP-VA64) 
2. MF (SNV+βCD+PEG1500) 7. Complexo (SNV+βCD+HPMC) 12. MF (SNV+βCD+Crospovidona) 
3. Complexo (SNV+βCD+PEG1500) 8. MF (SNV+βCD+PVP-K30) 13. Complexo (SNV+βCD+Crospovidona) 
4. MF (SNV+βCD+PEG4000) 9. Complexo (SNV+βCD+PVP-K30) 14. MF (SNV+βCD+Maltodextrina) 
5. Complexo (SNV+βCD+PEG4000) 10. MF (SNV+βCD+PVP-VA64) 15. Complexo (SNV+βCD+Maltodextrina) 
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Os resultados da análise de variância indicam que quando os complexos são 

preparados com PEG1500, PEG4000, HPMC, PVP-K30 e PVP-VA64 as diferenças 

de solubilidade em água dos complexos com as respectivas misturas físicas não são 

significativas, o que parece indicar que não há formação de complexos de inclusão 

nestes casos. 

No entanto, quando foi utilizado a crospovidona e a maltodextrina, existe 

diferença significativa entre a solubilidade observada para a mistura física e aquela 

registrada para o complexo. Quando foi utilizado a crospovidona o ganho de 

solubilidade foi de 3,45 vezes e com a maltodextrina de 3,40 vezes, indicando que 

pode ter ocorrido a formação de complexos de inclusão.  

A complexação pode ser avaliada, também, comparando-se a curva DSC do 

complexo com a da ciclodextrina utilizada, da molécula hóspede e da mistura física. 

O fármaco apresenta a curva com um pico bem definido, que corresponde ao ponto 

de fusão. A curva da mistura física é a sobreposição do evento de desidratação da 

ciclodextrina com o pico de fusão da molécula hóspede. Quando ocorre a 

complexação, espera-se que o pico da fusão desapareça devido à perda da 

estrutura cristalina causada pela encapsulação (GIORDANO; NOVAK; MOYANO, 

2001). 

As curvas de DSC obtidas para os complexos apresentaram pico de fusão do 

fármaco semelhante ao da mistura física, o que parece indicar que a molécula 

hóspede não foi complexada. No caso dos complexos com crospovidona e 

maltodextrina, como a solubilidade em água aumentou e o pico de fusão do fármaco 

continua evidente, pode ter ocorrido apenas uma complexação parcial (Figura 4.2 e 

Tabela 4.2). 
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Figura 4.2 - Curvas DSC da SNV, ciclodextrinas, polímeros, misturas físicas e 
complexos obtidas utilizando-se cápsula de alumínio selada, com massa de amostra 
de aproximadamente 3,0 mg, razão de aquecimento de 10º C min-1 e atmosfera 
dinâmica de nitrogênio com vazão de 50 mL min-1. 
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Tabela 4.2 - Valores dos picos de DSC das temperaturas de desidatração das 
ciclodextrinas e temperatura de fusão do polímero e do fármaco. 

Amostra Desidratação 
da CD (ºC) 

Fusão do 
polímero (ºC) 

Fusão do 
fármaco (ºC) 

SNV --- --- 140,19 

βCD 104,55 --- --- 

PEG1500 --- 49,75 --- 

PEG4000 --- 61,13 --- 

HPMC --- 87,21 --- 

PVP-K30 --- 94,93 --- 

PVP-VA64 --- 71,41 --- 

Crospovidona --- 87,93 --- 

Maltodextrina --- 89,98 --- 

MF (SNV+ βCD+PEG1500) 115,80 --- 140,38 

MF (SNV+ βCD+PEG4000) 118,71 --- 142,26 

MF (SNV+ βCD+HPMC) 114,05 --- 140,68 

MF (SNV+ βCD+PVP-K30) 118,45 --- 140,67 

MF (SNV+ βCD+PVP-VA64) 123,57 --- 140,33 

MF (SNV+ βCD+Crospovidona) 123,92 --- 140,05 

MF (SNV+ βCD+Maltodextrina) 121,68 --- 140,47 

Complexo (SNV+ βCD+PEG1500) 120,91 --- 140,77 

Complexo (SNV+ βCD+PEG4000) 122,10 --- 140,16 

Complexo (SNV+ βCD+HPMC) 110,89 --- 140,94 

Complexo (SNV+ βCD+PVP-K30) 99,28 --- 139,88 

Complexo (SNV+ βCD+PVP-VA64) 101,80 --- 140,41 

Complexo (SNV+ βCD+Crospovidona) 118,85 --- 140,96 

Complexo (SNV+ βCD+Maltodextrina) 117,56 --- 140,98 

 

Na análise das curvas TG (Figura 4.3), espera-se que a temperatura do início 

da degradação dos complexos seja mais elevada quando comparada com o fármaco 

não complexado (NOVAK et al., 2006). Observando-se a curva TG da sinvastatina, a 

perda de massa iniciou-se em 236,55º C e as curvas dos complexos apresentaram o 

início da degradação em temperaturas mais elevadas, sendo o complexo que 

apresentou maior estabilidade térmica foi o com crospovidona que iniciou a 

degradação do fármaco em 262,69 º C (Tabela 4.3).  
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Figura 4.3 - Curvas TG da SNV, ciclodextrinas, polímeros, misturas físicas e 
complexos obtidas utilizando-se cadinho de platina, com massa de amostra de 
aproximadamente 15,0 mg, razão de aquecimento de 10º C min-1 e atmosfera 
dinâmica de nitrogênio com vazão de 100 mL min-1. 
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Tabela 4.3 - Valores de temperatura obtidos a partir das curvas TG de início de 
degradação, perda de massa de umidade e perda de massa na degradação da SNV, 
ciclodextrinas, MFs e complexos. 

Amostra 
Início da 

degradação 
(ºC) 

1ª perda de 
massa 

Umidade (%) 

2ª perda de 
massa 

Degradação (%) 

SNV 236,55 --- 81,44 

βCD 322,66 13,36 73,97 

PEG1500 398,36 1,474 97,51 

PEG4000 415,15 5,815 98,14 

HPMC 357,33 7,044 82,34 

PVP-K30 419,24 8,145 88,24 

PVP-VA64 311,03 3,825 93,45 

Crospovidona 426,90 9,647 85,55 

Maltodextrina 301,04 6,783 75,28 

MF (SNV+ βCD+PEG1500) 259,31 9,895 76,54 

MF (SNV+ βCD+PEG4000) 259,59 9,828 74,96 

MF (SNV+ βCD+HPMC) 262,61 9,869 73,88 

MF (SNV+ βCD+PVP-K30) 248,56 10,94 74,93 

MF (SNV+ βCD+PVP-VA64) 261,81 9,610 77,40 

MF (SNV+ βCD+Crospovidona) 250,86 11,09 69,28 

MF (SNV+ βCD+Maltodextrina) 257,04 10,30 78,09 

Complexo (SNV+ βCD+PEG1500) 247,76 9,322 75,58 

Complexo (SNV+ βCD+PEG4000) 262,60 9,302 76,51 

Complexo (SNV+ βCD+HPMC) 252,62 10,18 70,61 

Complexo (SNV+ βCD+PVP-K30) 247,47 9,355 75,68 

Complexo (SNV+ βCD+PVP-VA64) 244,06 9,350 78,08 

Complexo (SNV+ βCD+Crospovidona) 262,69 10,07 74,27 

Complexo (SNV+ βCD+Maltodextrina) 241,54 9,945 70,55 

  

Assim, apesar das curvas TG mostrarem um aumento da temperatura de 

início de degradação, o ganho de solubilidade em água foi significativo apenas 

quando foram utilizados os polímeros crospovidona e maltodextrina. Por outro lado, 

as curvas DSC indicam que houve formação de complexos de inclusão apenas com 

parte da SNV, uma vez que ainda há fármaco livre no sistema. 
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4. Conclusão 

 

Os resultados de solubilidade em água mostraram que apenas a 

crospovidona e a maltodextrina proporcionaram acréscimo significativo na 

solubilidade da SNV. No entanto, a análise térmica evidencia a presença de fármaco 

livre nas amostras e que apenas uma complexação parcial pode ter ocorrido, 

indicando que estes polímeros hidrossolúveis não são capazes de promover uma 

complexação total da SNV, muito embora tenham se mostrado eficazes para 

melhorar a solubilidade do fármaco. 
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