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CAPÍTULO I

1. INTRODUÇ7S.0

1.1. ASPECTOS GERAIS

A buspirona é o primeiro membro da

segunda geração de ansioliticos. Diverge dos principais me~

bros da primeira geração desta classe de fãrmacos, benzodia

zepinicos, por não apresentar, como estes, ações sedativa,

anticonvulsivante e miorrelaxante, mas apenas efeito ansioli

tico, além de outras vantagens sobre os mesmos.

A comercialização da buspirona ini

ciou-se nos Estados Unidos, em 1987, onde foi lançada, pela

Bristol-Meyrs, sob o nome registrado de BUSpar. Atualmente,

ela é vendida em vãrias partes do mundo. No Brasil recebeu

também o nome comercial de Buspar, ao ser lançada inicialme~

te pela Laborterãpica Bristol Quimica e Farmacêutica. Mais

recentemente foram lançados o Ansitec (Laboratório Industrial

Brasileiro de Biologia e Sintese) .e o Buspanil (Biogalênica

'Produtos Ci ba-Gei gy.).

Por apresentar propriedades superi~

res, ela tende a suplantar os benzodiazepinicos no controle

da ansiedade.
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1.2. DESCRIÇAO

Estrutura:

o

N~{~)-<g.HCI

Nome químico: cloridrato de 8-14-1(2-pirimidinil)-1-piperazi-

nil Ibutil 1-8-azaspiroI4.5Idecano-7,9-diona.

Sigla: MJ 9022-1

Formula: C21H31N502.HCl

Peso molecular: 422,0

Faixa de fusão: 201,5 - 202,5 °c

Propriedades físico-químicas: Po cristalino branco, in~

doro e de sabor amargo.

Umidade: 0,20% na estufa a 105 °c e 0,43% no Karl-Fischer

.EJ::!.: 5,°8 em ã9ua des t i .1 ada e 5, 25 em ãgua de s i oni z ada

537,45 em ãcido clorídrico 0,1 M
1%

El~m: 544,87 em metanol
534,33 em ãgua destilada

21.766 em ãcido clorídrico 0,1 M
E: mo 1ar: 21 . 918 em me t an01

21.548 em ãgua destilada
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1.3. FARMACOLOGIA

1.3.1. Ação

A buspirona atua como ansiolitico,

sem causar sedação acentuada nem provocar efeitos anticonvul

sivantes e miorrelaxantes.

1.3.2. Emprego terapêutico

O cloridrato de buspirona e indica

do para o tratamento da ansiedade ou no alivio a curto prazo

dos sintomas de ansiedade.

1.3.3. Dose

Por vi a ora 1, 5 r.1g três vezes por dia

e a dose inicial. Esta dose pode ser aumentada 5 mg a cada

doi sou t rês d i as, a te no mãxi mo 60 mg di ã r i os. Usua 1me nte,

a dose e de 20 a 30 mg por dia, divididos em ate três tomadas.

1.3.4. Interações com outros fãrmacos

A buspirona pode deslocar a digoxi

na ligada a proteinas plasmãticas. Por outro lado, inibido

res da monoamino oxidase tomados concomitantemente com a bus

pirona aumentam a pressão arterial.



4.

1.3.5. C~ntra-indicações

A buspirona e contra-indicada nos

seguintes casos: hipersensibilidade ao fármaco, miastenia

gravis, glaucoma de ângulo fechado, gestação, lactação e in

suficiência hepática ou renal grave.

1.3.6. Intoxicação por superdose

Intoxicação por dose excessiva e ca

racterizada pelos seguintes sintomas: náusea, vômito, tontu

ra, sonolência, miose e disturbio gástrico. Não se conhece

antldoto especlfico para a buspirona. Em caso de superdose,

deve-se proceder imediatamente ã lavagem gástrica e submeter

o paciente a tratamento sintomático.



CAPITULO 11

2. OBJETIVO E PLANO DE TRABALHO

conf orm e se vi uno Capi t u1o I (1. 1 .

Aspectos gerais), o cloridrato de buspirona e comercializado

em muitos paises, inclusive no Brasil. Nas farmácias e dro

garias brasileiras, ele e vendido na forma de comprimidos. t

muito provável que será incluido na 4~ edição da Farmacopeia

Brasileira.

O presente trabalho visa a fornecer

subsidias ã elaboração da monografia deste fármaco, tanto na

forma livre quanto na de especialidade farmacêutica, partic~

larmente no que diz respeito aos metodos de caracterização,

identificação e doseamento.

Para lograr este objetivo, a amos

tra do cloridrato de buspirona, fornecida graciosamente por

Laborterápica-Bristol e Libbs, será analisada por metodos fi

sico-quimicos e quimicos, tanto clãssicos quanto instrumen

tais, para determinar as suas caracteristicas, a sua identi

dade e o seu grau de pureza. O cloridrato de buspirona, ad

quirido em farmácia, serã igualmente analisado, segundo os

metodos prescritos por farmacopeias modernas.

5



CAPITULO 111

3. REVISAO DA LITERATURA

3.1. HISTORICO

A buspirona, quimicamente corresponde.!:!.

t e a 8- I4- I4- ( 2- Pi r i mi di ni 1 ) - 1- Pi Pe r a z i ni 1 1butil I-azaspira 14 . 51

decano-7,9-diona ou !i-14-14-(2-pirimidinil)-1-piperazinillb~

till-l,l-ciclopentanodiacetamida (Figura 1), foi sintetizada

por Wu et alo em 1972 78 . Sua ação ansiolítica foi descober

ta por Goldberg e Finnerty em 197932 . Apresenta eficãcia cli

nica comparãvel ã do diazepam, mas e destituída de atividade

anticonvulsivante e não causa sedação nem relaxamento muscu-

1a r.

A descoberta de atividade ansiolíti-

ca na buspirona incentivou a síntese e ensaio biológico de ana

lagos, congêneres e homólogos (Figura 2)79.

o

N

~N~)--<Q).HCl
N

FIGURA 1. Estrutura do cloridrato de buspirona 78

6



7.-

/\ N5)R-N N--<O
"--..J N

R Nome

H O

oQ
1-(2-plflmidinll)-piperazlna

(1-PP)

N--CH2--CH2--CH2--CH2- buspirona

O

!:I:lC~O .
N--CH2--CH2--C~--CH2- gepirona

H3C
O

O

©Ó--CH2--CH2--CH2--CH2_. ipsapirona

S

/'"O O

FIGURA 2. Estrutura dos análogos derivados da buspirona 79

3.2. ATIVIDADE FARMACOLOGICA

A buspirona ê utilizada como ansiolI

tico, isto ê, para o controle da ansiedade, que tem sido mui-

to estudada, conforme provam as várias recentes revisões so

bre o assunto 17 ,24,3l ,36,47,49,62,68.

A ansiedade pode apresentar-se sob

duas formas: estados de ansiedade e distúrbios fôbicos. Os es

tados de ansiedade podem ser distúrbio pânico, distúrbio de

ansiedade generalizado, distúrbio obsessivo-compulsivo, dis

túrbio de tensão pôs-traumático e ansiedade atlpica. Os dis

túrbios fôbicos são agorafobia, fobia social e fobia simples.
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Diversas hipóteses foram aventadas

para explicar a causa da ansiedade. Contudo, a base neurofi

siolõgica estã ainda sendo investigada.

o controle da ansiedade nao requer

necessariamente o emprego de fãrmacos. Muitos pacientes po

dem ser auxiliados quer por aconselhamento médico no consul-

tório quer por terapias de comportamento. Mas aqueles que r~

cusam tais tratamentos ou não respondem a eles podem preci-

sar de farmacoterapia com agente ansiolítico.

Ansioliticos, também chamados ten-

siolíticos e antigamente conhecidos impropriamente como tran

qüilizantes menores, são usados para controlar neuroses e

tensões. Em doses altas podem auxiliar no tratamento de ex

citabilidade psicomotora grave, tal como delirium tremens (é

o caso dos benzodiazepínicos). Manifestaram utilidade em de

terminados sintomas de psicoses tóxicas.

Costuma-se hoje em dia dividir os

ansiolíticos em duas gerações. Os de primeira geraçao sao

constituídos pelos benzodiazepínicos e carbamatos de propan~

diol. Menos usados desta mesma geração são certos derivados

de difenilmetano e determinados S-bloqueadores 45 .

sao

Os ansiolíticos da segunda geraçao

formados pela buspirona e seus derivados 49 . Em doses te

rapêuticas, a buspirona não causa sedação nem relaxamento

1 16,31,47,49 N- . d d h" -"muscu ar . ao apresenta as proprle a es lpnotl-

ca, anticonvulsivante a miorrelaxante dos benzodiazepíni-

coso Parece ser desprezivel o potencial para uso abusivo nem
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leva ã dependência física ou psíquica. Não potencializa de

forma significativa os efeitos depressores do âlcool nem al-

tera a capacidade de dirigir veículos ou operar

complex0 51 .

3.3. MECANISMO DE AÇAO

maquinârio

O mecanismo de ação dos psicofârma-

45,46,52 t' 1 d . l~t' 38 f' .cos e, par lCU armente, os anslo 1 lCOS 01 revl~

to recentemente. Também o mecanismo de ação da buspirona,e~

. 1 t t 'd 't t d d 15,18,20,21,29,57 V .pecla men e, em Sl o mUl o es u a o . erl

ficou-se que ela não tem nenhuma afinidade pelo receptor dos

benzodiazepínicos. Julgava-se, de início, que sua atividade

ansiolitica se devia ã interação com o receptor dopaminérgi

c0 38 (Figura 3). Por issó, Humber et al. 38 propuseram um

modelo desta interação (Figura 4).

Hoje, todavia, sabe-se que o meca

nismo da ação ansiolítica da buspirona é outro. Ela atua co

mo antagonista competitivo seletivo da serotonina no sitio

de reconhecimento do receptor 5-HT 1A , também chamado SlA' ao

qual se liga com alta afinidade 14 ,30. Para esta interação

não se propôs, ainda, uma topografia. E provâvel, porem,que

os âtomos envolvidos serão os mesmos na suposta interação vis

ta na Figura 4.

Por sua importância na ação de cer

tos psicofârmacos, os receptores da serotonina,conhecida ta~

bém por 5-hidroxitriptamina, vêm merecendo pesquisas profun

das, conforme indica a revisão de Glennon 30 .
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3.5. FARMACOCINtTICA

A farmacocin~tica da buspirona tem

°d °t t d d 12,31,67Sl o mU1 o es u a a .

Verificou-se que, quando administr~

da por via oral, a absorção e rãpida e quase completa; por

via intravenosa, penetra rapidamente no cerebro. Por via

oral, atinge concentrações plasmãticas mãximas em 60 a 90 mi

nutos. Cerca de 95% de uma dose são ligados a protelnas pla~

mãticas. O volume m~dio de distribuição e de 5,3 L/kg.

A buspirona sofre extensiva biotran~

formação de primeiro passo por hidroxilação e rompimento da

cadeia lateral pirimidilpiperazlnica, dando principalmente

5-hidroxibuspirona e seu glicuronldio, que são inativos, e

1-(2-pirimidinil)-piperazina, metabõlito que tem 20% da po-

- . d b . 9,10,11 27 (' 5)tenc1a a usp1rona ' F1gura .

A meia-vida da buspirona ~ de 2,1 a

2,7 horas e a da 1-(2-pirimidinil)-piperazina, seu metabõli

to ativo, de 3,8 a 28,1 horas (m~dia = 5,7 horas).

A buspirona ~ rapidamente eliminada

do plasma, ã velocidade de cerca de 2 a 3,5 L/h/kg. A elimi

nação do cerebro e bifãsica, com um componente de meia-vida

de 24,8 minutos e um segundo componente de meia-vida de 96
67 -minutos . Em 24 horas, 29% a 63% de uma dose sao excreta-

das na urina (menos de 1% como fãrmaco lntegro) e 18% a 38%

nas fezes.

Em trabalho de 1988, Sciacca et a1. 66

obtiveram, para um paciente que recebeu buspirona por via

oral, a farmacocin~tica representada na Figura 6.
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3.6. EFEITOS ADVERSOS

Vários estudos foram realizados pa-

ra comparar os efeitos adversos da buspirona com aqueles pr~

duzidos por outros ansiollticos, sobretudo benzodiazeplni

cos 48 ,58,64,65. A Tabela 1 arrola alguns destes efeitos 31 .

TABELA 1. Sumário da incidência dos efeitos adversos mais

comuns da buspirona em comparação com placebo,dia

1 t .-. l~· 31-zepam e c orazepa o em experlenclas c lnlcas

Efeitos
Adversos

Incidência (%)
placebo buspirona diazepam clorazepato

Sonolência

Tontura

Cefaléia

Náusea

Fadiga

Nervosismo

Obnubilação

Diarréia

Secura da boca

Taquicardia

Fraqueza

Parestesia

Depressão

1O

2

2

4

4

<1

<1

2

2

<1

2

9

9

7

6

5

4

4

3

3

2

2

2

2

32

7

5

3

12

2

<1

3

<1

5

<1

7

26

4

4

2

17

2

2

2

5

O

O

7
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3.7. ESTRUTURA CRISTALINA

A estrutura cristalina do cloridra-

to de buspirona determinada por difração de raios X e a indi

cada na Figura 7. As distâncias encontradas são as seguin

tes: 1) entre o centro do anel pirimidinico e o nitrogênio
o

piperazinico protonizado -- 5,55 A; 2) entre o nitrogênio

básico e o carbono espiro, englobando a cadeia tetrametilêni

- d"d 3 o 79ca na conformaçao esten 1 a -- 9,0 A

FIGURA 7. Estrutura cristalina do cloridrato de buspirona 79

3.8. SINTESE DA BUSPIRONA

A literatura cientifica registra di

versas sinteses da buspirona.
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3.8.1. Slntese proposta por Wu et alo

A buspirona foi sintetizada pela

primeira vez por Wu et al. 77 . Esta slntese consiste na con-

densação de 1-(2-pirimidinil)piperazina (I) com 3-cloro-l

cianopropano (II) por meio de carbonato de sódio em ~-buta

nol. A 4-(2-pirimidinil)-1-(3-cianopropil)piperazina (III)

assim obtida e reduzida com hidreto de lltio e alumlnio ou

com hidrogênio e nlquel de Raney, fornecendo a 4-(2-pirimidl

nil)-1-(4-aminobutil)piperazina (IV). Esta, condensada com

8-oxaspiroj4.5Idecano-7,9-diona(anidrido 3,3-tetrametilenogl~

tãrico) (V) em piridina, resulta na buspirona (VI) (Figura

8) .

3.8.2. Slntese proposta pela Bristol-Myers Co.

processo de slntese da

Bristol-Myers

b
. 8usplrona

Co. patenteou outro

Refluxando 32,8 9 de

1-(2-pirimidinil)piperazina (I) com 76,2 9 de Cl(CH2)4Cl em

acetonitrila contendo carbonato de sódio durante 12 horas ob

tem-se o composto de amônio II, com rendimento de 70 a 90%.

Refluxando o composto II com 3,3-tetrameti lenoglutarimida em

butanol contendo carbonato de potássio durante 21 horas che-

ga-se a buspirona, com rendimento de 66,5% (Figura 9).
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FIGURA 8. Slntese da buspirona proposta por Wu et al. 77 .
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3.8.3. Sintese proposta por Coll Pallares

Outro meio de preparar a buspirona,

de Coll Pallares 13 , consiste, inicialmente, em fazer. reagir

o cloreto de acila (I) com a amina (11), a 5-20 °c em solven

te inerte, na presença de aceptor de áCido; obtem-se, assim,

o intermediário (111). Uma solução de 11 em dioxana e adi

cionada lentamente a uma solução de 111 em dioxana ã temper~

tura de 10 a 15 oCo Agita-se a mistura a noite toda; em se

guida, e ela tratada com carbonato de potássio, refluxando du

rante 4 horas, misturada e acidificada para fornecer o clorl

drato de buspi rona (IV), com o rendimento de 69,5% (Figura 10).

3.8.4. Sintese proposta por Vila Casas e Julia

Arechaga

Vila Casas e Julia Arechaga sintetl

zaram a buspirona para o Laboratório Funk, da Espanha 74 . Mis

tu ra de anidrido 3,3-tetrametilenoglutárico ( I ) e

H2N(CH2)4NHC02cMe3 em tolueno e refluxada e evaporada, e a

azaspirodecanodiona resultante (11) e hidrolisada por HCl 3 N

em acetato de etila para dar o composto 111. Refluxa-se a

mistura deste ultimo composto com 2-lbis(2-cloroetil )aminol

pirimidina, carbonato de sódio e brometo de potássio em ál

cool isopropllico e obtem-se, após acidificação, o cloridra-

to de buspirona, com rendimento de 57% (Figura 11).
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3.8.5. Slntese proposta por Borrel Bilbao et al.

Outra slntese deve-se a Borrel

Bilbao et alo 6, para os Servicios y Suministros Farmaceuticos

S. A., da Espanha. Condensa-se a 2-cloropirimidina com

HN(CH 2CH 20H)2 em etanol absoluto a refluxo, obtendo-se deri

vados da aminopirimidina (R = OH) (I), com rendimento de 90%.

Este composto e clorado com cloreto de tionila em clorofor-

mio para dar o cloridrato de I (R = Cl) (11), com rendimento

de 95%. A imidação do anidrido 3,3-tetrametilenoglutãrico

(111) com putrescina resulta em tetrametilenoglutarimida(IV),

com rendimento de 91%. O composto IV sofrê ciclocondensação

com 11 em tolueno a refluxo contendo trietilamina e fornece

a buspirona (V), com rendimento de 80%, ou o cloridrato de

buspirona (VI), com rendimento de 92% apos acidificação da

mistura reativa (Fjgura 12).

3.8.6. Sintese proposta por Aguirre Ormaza

Aguirre Ormaza, do Laboratorio Ve

ris S. L., da Espanha 2, relata a slntese da buspirona media~

te a reaçao da 8-azaspiroI4.5jdecano-7,9-diona(I) com Cl(CH2)4Cl

na presença de base e, em seguida, com etilenodiamina (II~

tambem na presença de base. Faz-se o composto I reagir su-

cessivamente com RCl (R = 2-pirimidinil) e Cl (CH2)4Cl na pr!

sença de base, obtendo-se o com~osto 111. Trata-se uma

solução de 16,7 9 do composto I em etanol absoluto com carbo

nato de potãssio e 21,6 9 de Br(CH2)4Br, refluxando-se por 6
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de

potássio e 6 9 de II e refluxada novamente durante 5 horas.

O residuo da destilação e extração e aquecido com carbonato

de potãssio e 8 9 de 2-cloropirimidina em butanol a 120 oCo

Trata-se a mistura filtrada com mais carbonato de potássio e

15 9 de dibrometo de etileno e refluxa-se; obtem-se.apõs mi!

tura e acidificação, 29 9 de cloridrato de buspirona (Figura

1 3) •

°
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H-:?N II N H2

Cl (CH2 )4C1

..

/\

'/'0".
N
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•
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:/"--j -<Q;"" .
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/\ N~
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°

FIGURA 13. Sintese do cloridrato de buspirona proposta por
Aguirre Ormaza 2 .
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3.8.7. Slntese proposta por Izquierdo Sanjose et al.

Izquierdo Sanjose et alo prepararam

a buspirona para o Laboratorio Farmaceutico Quimico-Lafarquim

S. A. 39 . Por redução de 231,5 9 de derivado da pirimidinil

piperazina (I) com NaH 2Al(OCH 2CH 20Me)2 em tolueno a 70 °C,se

obtêm 210 9 do composto 11. Este e refluxado com 150 9 de

anidrido 3,3-tetrametilenoglutârico em tolueno-piridina du

rante 8 horas, resultando em 300 9 de buspirona que, acidifl

cada com âcido clorldrico em âlcool isopropllico, fornece 300

9 de cloridrato de buspirona (Figura 14).

3.8.8; Slntese proposta por Kairisalo e Honkanen

Para o laboratório finlandês Orion

Yhtyma Oy, Kairisalo e Honkanen 40 sintetizaram a buspirona

da maneira descrita a seguir. Uma solução em ~,~-dimetilfo~

mamida de 0,63 mol do composto I e 0,63 mol de tosilato de

4-clorobutila e aquecida a 80 °c durante duas horas, obtendo

-se a 8-(4-clorobutil )-8-azaspiroI4.5Idecano-7,9-diona (11),

com o rendimento de 85 a 90%. Tratando-se o composto 11 com

1-(2-pirimidinil)piperazina chega-se ã buspirona, com rendi-

menta de 85% (Figura 15).
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3.9. DETERMINAÇ~O QUANTITATIVA

Usando cromatõgrafo a gás acoplado
- 26a espectrometro de massa, Gammans et al., em 1985 , determl

naram a concentração da buspirona no plasma, e Sciacca et al.,

em 1988 66 , tanto no plasma quanto na urina. Pelo mesmo meto

do, Kerns et al., em 1986 42 , determinaram a concentração da

1-(2-pirimidinil)-piperazina, metabõlito ativo da buspirona.

Em todos os casos a recuperação foi aproximadamente 100%. O

espectro de massa da buspirona obtido está representado na

Figura .16.

Em 1988, Bianchi e Caccia 5 , usando

cromatografia liquida de alta resolução, analisaram simulta-

neamente buspirona, gepirona e ipsapirona, bem como seu meta

bõlito comum, a 1-(2-pirimidinil)-piperazina, no plasma e no

cerebro de rato. Verificaram que este metabõlito tende a

concentrar-se no cerebro e retem alguns dos efeitos farmaco

lõgicos de seus compostos originais.
177

'00 o

~

"1
122

n::l 70 .nA I 148
56 I> ! I ao..... ,

I, ;
96.;..>

"
!

n::l..... 205 222
Q) 192 ,
s- 200 220

n::l 100.0.....
U
s::

(n::l
-o
s::
:::s 50.
L)

c::(
277265 I ,~

385I I
I !

110.0 X

251 ,I, 'I ~
I I

300
,

340 360 380 ~bo 420240 260 280 320

FIGURA 16. Espectro de massa do cloridrato de buspirona no
plasma 26 .



-CAPITULO IV

4. MATERIAL E METOOOS

4.1. MATERIAL

4.1.1. Cloridrato de buspirona

o cloridrato de buspirona foi gra

ciosamente cedido pela Laborterapica Bristol Quimica Farma

cêutica Ltda. e pelo Laboratório Industrial Brasileiro de

Biologia e Sintese Ltda.

4.1.2. Solventes, reagentes e indicadores

Empregaram-se os de grau pró-anali

se, que foram obtidos dos seguintes fornecedores:

acetato de etila (Merck)

acetona (Merck)

acetonitrila (Merck)

acido acético glacial (Merck)

acido bórico (Reagen)

acido cloridrico 37% (Merck)

acido nitrico (Carlo Erba)

acido perclórico (Merck)

29



ácido picrolônico (Carlo Erba)

ácido silicotungstico (Merck)

acido sulfurico (Merck)

acido sulfurico 1M (Merck)

alcool benzílico (Fisher)

alcool etílico (Merck)

alfa-naftolbenzeína

anidrido acetico (Merck)

benzeno (Reagen)

~-butanol (Merck)

cicloexano (Merck)

cloreto de metileno (Synth)

clorofórmio (Merck)

dimetilformamida (Riedel)

dioxana (Merck)

eter etílico (Reagen)

etilenoglicol (Reagen)

~-hexano (Mallinkrodt)

hidróxido de amônio (Merck)

hidraxido de sadio (Merck)

iodo metalico (Merck)

isopropanol (Reagen)

metanol (Merck)

peróxido de hidrogênio (Reagen)

piridina (Merck)

propilenoglicol (Carlo Erba)

reineckato de amônio (Merck)

sílica-gel G-60 (Merck)

sulfato de cobre (Baker)

sulfato de potássio (Merck)

30.
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tampão pH 4 (Merck)

tampão pH 7 (Merck)

tetracloreto de carbono (Merck)

tolueno (Merck)

vermelho de quinaldina (Riedel)

vermelho de metila (Riedel)

4.1.3. Aparelhos

Utilizaram-se aparelhos normalmente

encontrados em laboratorios de análise farmacêutica,alêmdos

seguintes:

analiSador Perkin-Elmer, modelo 240-A

espectrofotômetro Beckman, modelo DU-70

espectrofotômetro Perkin-Elmer, modelo FTIR-1750

espectroscopio de ressonância magnêtica 80 MHz Bruker,
para proton, modelo AC-80

espectroscopio de ressonância 20 MHz Bruker, para 13 C,
modelo AC-80

espectrômetro de massa Hewlett-Packard, modelo GCjMS HP
5890-A

dosimetro Metrohm, modelo 665

microanalisador Perkin-Elmer, 240-A

potenciômetro Metrohm, modelo E-516

ponto de fusão Büchi, modelo 510390

cromatõgrafo liquido (HPLC) Hewlett-Packard, modelo HP
5730-A

aparelho de Karl-Fischer, modelo Q-348-1

estufa Fanem, modelo 3l5-SE

aparelho de termogravimetria Perkin-Elmer, modelo Delta
Series TGA7.
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4.2. METODOS

Os métodos utilizados neste traba

lho sao, em geral, conhecidos, muito empregados em analise

farmacêutica e amplamente descritos na literatura. Por esta

razão, apenas serão citados as obras e trabalhos que tratam

de tais métodos, omitindo-se a descrição das técnicas usadas

nesta pesquisa, a não ser quando foram adaptadas ou modifica

das ou haver justificativa para tanto.

4.3. PARTE EXPERIMENTAL

4.3.1. Caracterização

4.3.1.1. Ponto de fusão

Determinou-se a faixa de fusão do

cloridrato de buspirona no aparelho para ponto de fusão da

marca Büchi, modelo 510390. A temperatura foi medida em ter

mâmetro da marca Incoterm. O aparelho foi previamente aferi

do com padrão tolnaftato, dando variaçao de + 0,5 oCo

4.3.1.2. Analise elementar

Foi realizada no microanalisador Per

kin-Elmer, modelo 240-A.
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4.3.1.3. pH

o pH da solução de cloridrato de

buspirona foi determinado ~ potenciômetro da marca Beckman,

modelo PHI-7l, previamente calibrado com tampões Titrisol de

pHs 4 e 7. Usou-se solução aquosa a 1%.

4.3.1.4. Umidade

4.3.1.4.1. Umidade na estufa

Determinou-se a umidade em estufa

de marca Fanem 3l5-SE, munida de termostato. A amostra de

cloridrato de buspirona, em pesa-filtros previamente tara

dos, foi mantida na estufa a 105 °e, durante 3 horas, dessec~

da a vãcuo em dessecador por uma hora. Fizeram-se seis de

terminações.

4.3.1.4.2. Umidade no Karl-Fischer

Determinou-se a umidade no aparelho

de Karl-Fischer, Quimis modelo Q-348-l. Fizeram-se cinco de

terminações.

4.3.1.5. Solubilidade

Tomadas de ensaio de 0,1 9 de clori

drato de buspirona foram transferidas para 28 balões volumé

tricos de 10 mL. A cada balão adicionaram-se, respectivamen

te: acetato de etila, acetona, acetonitrila, ãcido acético
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glacial, ãcido cloridrico 1 M, ãcido nitrico 1 !i, ãcido sulfu

rico 1 M, ãgua destilada, ãlcool benzílico, benzeno, n-buta~

nol, cicloexano, cloreto de metileno, clorofórmio, di~etil

formamida, dioxana, etanol, eter etílico, etilenoglicol, n

hexano, hidróxido de amônio, hidróxido de sódio 10%, isopro

panol, metanol, piridina, propilenoglicol, tetracloreto de

carbono e tolueno. Os balões foram agitados para dissolução

da amostra, completando em seguida o volume com o solvente

respectivo. A experiência foi realizada a 25 °e.

4.3.2. Identificação

4.3.2.1. Cromatografia

Seguiu-se a tecnica descrita na li-

teratura 4 ,22,59,6l,7l

Preparo de placas - Prepararam - se

placas de 20 x 20 cm de sílica-gel G-60, de 250].l de espessura.

Es tas p1a cas f or am em s egui da a t i vadas na e s t uf a, a 1O5 oC, d~

rante 30 minutos.

Preparo de soluções eluentes - Pre-

pararam-se as seguintes misturas: cloreto de metileno-

isopropanol (10:10); metanol-isopropanol-hidrõxido de amônio

(5:20:1); metanol-isopropanol-acetato de etila (3:10:10); m~

tanol-clorofórmio-tetracloreto de carbono (3:5:20); metanol

n-butanol-hidróxido de amônio (10:15:1).

Preparo da solução amostra -Amostra

de 50 mg de cloridrato de buspirona foi colocada em balão vo

lumetrico de 100 mL e dissolvida em metanol, completando-seem



35.

se gui da o vo1um e . A1i quo tas de 10 mL de s tas o1uçã o f oi t r a n~

ferida para balão de 50 mL, perfazendo-se o volume em metanol.

Obteve-se assim solução contendo 100 ~g/mL de cloridrato de

bus pi rona.

Preparo de placas com cloridrato de

buspirona - Marcou-se a linha de partida a 2 cm da base das

placas e, a linha da frente do solvente, a 15 cm acima desta

linha. Com auxilio de tubos capilares, fizeram-se 5 toques

com solução de cloridrato de buspirona. As placas assim pr~

paradas foram secas em estufa a 105 °C, por 10 minutos e, em

seguida, retiradas e esfriadas ã temperatura ambiente.

Determinação do Rf do cloridrato de

buspirona - Introduziram-se as placas contendo o cloridrato

de buspirona em 5 cubas saturadas cada qual com mis~ura de

eluentes diferentes. O volume da mistura de eluentes usado

foi o suficiente para cob~ir apenas lcm das placas de modo a

nao atingir a linha de partida. Vedadas as cubas, deixaram

se os eluentes subir lentamente, até a linha de frente. A

seguir, as placas foram retiradas das cubas e levadas ~ estu

fa 105 °C, por 10 minutos. Uma vez resfriadas, foram coloca

das em cubas de revelação, usando-se iodo metálico como age~

te reveladoro Transcorridos 2 minutos, surgiram manchas de

cor amarela, que se intensificou com o decorrer do tempo.

4.3.2.2. Precipitação com nitrato de prata em

meio ácido

Utilizou-se o metodo descrito na li

teratura 23 ,44
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Amostra de 100 mg de cloridrato de

buspirona foi transferida para um tubo de ensaio e dissolvi

da em 5 mL de ãgua desti 1ada. A segui r adicionaram-se 1 mL de

ãcido nitrico concentrado e 2 mL de nitrato de prata O,l.!i. For

mou-se um precipitado branco indicando a presença de ion clo

reto. A experiência foi repetida por duas vezes. No proce~

so ocorreu a seguinte reação:

Cl + AgN0 3
+

H > AgCl + N0 3

4.3.2.3. Espectrofotometria no infravermelho~

Seguiu-se o metodo descrito na lite

ratura 4 ,19,22,54,56,69,70,72.

o espectro no infravermelho foi ob

tido no espectrofotômetro Perkin-Elmer, modelo FTIR-1750,com

pastilha de 1 mg da amostra em 100 mg de KBr.

4.3.2.4. Espectrofotometria no ultraviolet~

Empregou-se o metodo descrito na li

teratura 4 ,19,22,53,56,59,69,70,72.

Obteve-se o espectro de ultraviole

ta no espectrofotômetro Beckman, modelo DU-70, usando solu

ção de cerca de 10 ~g/mL de cloridrato de buspirona dissolvi

do em ãcido cloridrico 0,1 M em cubetas de quartzo de 1 cm de

espessura.



4.3.2.5. Eseectroscoeia de ressonân~ ~

magnetlca protonlca ~
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Utilizou-se o método descrito na li

t t 4,7,19,22,53,56,59,69,70,72era ura .

Obteve-se o espectro de ressonância

magnética protônica no espectroscõpio de 80 MHz Bruker, mod~

lo AC-80, usando amostra em DMSO-d 6 contendo tetrametilsila

no a 1% como referência interna.

4.3.2.6. Espectrometria de massa/

Seguiu-se o método descrito na lite

t 4,22,53,56,59,69,70,72ra ura .

Obteve-se o espectro de massa no e~

pectrômetro Hewlett-Packard, modelo GSjMS HP 5890-A, usando

amostra em metanol.

4.3.2.7. Espectroscopia de carbono-13

Seguiu-se o método descrito na lite

ratura 1,53,70,72

Obteve-se o espectro de carbono-13

no espectroscõpio de 20 MHz Bruker, modelo AC-80, usando amos

tra em CDC1 3 .
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4.3.2.8. Termogravimetria (TG)

Empregou-se o método descrito na li

teratura 25 ,28,73,76

Obteve-se a curva de termogravime-

tria no aparelho de Perkin-Elmer, modelo Delta Series TGA-7.

4.3.2.9. Calorimetria exploratória

diferencial (OSC)

Utilizou-se o método descrito na li

teratura 43 ,50

Obteve-se a curva de calorimetria

exploratoria diferencial no aparelho de Perkin-Elmer, modelo

OSC-7.

4 . 3 . 2..1 O. Cr oma to 9r af i a 11qui da de a 1ta

resolução (HPLC)

Seguiu-se o método descrito na lite

ratura 3 ,35,60,63

Obteve-se a curva de cromatografia

llquida de alta resolução no aparelho Hewlett-Packard, mode-

lo HP-5730-A.
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Efetuou-se em paralelo o ensaio em

branco.

4.3.3.2. Gravimetrico

Seguiu-se o metodo descrito na lite

ratura 4 ,37,44,59,75

Prepararam-se três tubos de ensaio

contendo 42,2 mg de cloridrato de buspirona em cada tubo e

dissolvidos em 10 mL de ácido cloridrico 0,1 M.

Como agentes precipitantes emprega

ram-se, separadamente, 10 mL dos seguintes compostos: ácido

picrolônico, ácido silicotungsticoe reineckato de amônio,

todos na concentração de 10% em água.

Os precipitados obtidos foram fil-

trados em cadinho de Gooch de porosidade G-4, previamente

limpos, secos e tarados, lavados com um pouco de água conte~

do o respectivo reagente precipitante, secos em estufa a 105

°c durante 5 horas, dessecados a vácuo por uma hora e pesa-

dos.

Ao mesmo tempo fizeram-se ensaios

em branco.

4.3.3.3. Por potenciometria com nitrato de

prata 0,01 M

Seguiu-se o metodo descrito na lite

ratura 22 ,75
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Prepararam-se cinco copos graduados

de 250 mL contendo 42,2 mg de cloridrato de buspirona e dissol

vidos em 50 mL de ãgua destilada. Adicionou-se em cada copo

1 mL de ãcido nitrico concentrado. Como agente titulante em

pregou-se o nitrato de prata 0,01 M.

o ponto de equivalência foi determl

nado no potenciômetro de marca Metrohm, modelo E-516, fixan-

do a voltagem em 200 mV.

o ponto final de equivalência foi

acusado no aparelho, gotejando o nitrato de prata sobre a so

lução da amostra contida no copo graduado em constante agit~

ção ate ocorrer a variação brusca de potencial. Após anotar

os dados do potencial-volume de nitrato de prata 0,01 M, cons

truiu-se a curva padrão, cujo ponto de inflexão indicou o

ponto final da titulação.

4.3.3.4. Em meio não-aquoso com ãcido

perclórico 0,01 M

4.3.3.4.1. Na matêria-prima

Empregou-se o metodo descrito na li

teratura 4 ,22,34,37,44,59,75.

4.3.3.4.1.1. Por volumetria

Pesaram-se exatamente cerca de 21,1

mg de cloridrato de buspirona, que foram dissolvidos em 50 mL

de ãcido acetico glacial, 5 mL de anidrido acetico e 5 mL de
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acetato de mercurio a 10% em um frasco de 250 mL rigorosamen

te seco. Juntaram-se 5 gotas de solução indicadora (verme-

lho de quinaldina ou alfa-naftolbenzeina) a 0,1% em ácido

acêtico e titulou-se com ãcido perclôrico 0,01 M, com auxilio

de agitador magnêtico, atê a viragem do indicador: vermelho

de quinaldina -- de rosa para incolor; alfa-naftolbenze;na--

de marron claro para amarelo esverdeado. Anotaram-se os vo

lumes gastos e fizeram-se os cãlculos correspondentes. Exe

cutaram-se dez determinações ã temperatura de 25 oCo

Efetuou-se em paralelo o ensaio em

branco.

4.3.3.4.1.2. Por potenciometria

Pesaram-se exatamente cerca de 21,1

mg de cloridrato de buspirona, que foram dissolvidos em 50 mL

de ãcido acêtico glacial, 5 mL de anidrido acêtico e 5 mL de

acetato de mercurio a 10% em um bêquer de 400 mL rigorosamen

te seco e sem adicionar o indicador. Titulou-se no potenci~

metro com eletrodo de vidro e calomelano com dosimetro auto-

mãtico contendo ácido perclôrico 0,01 !i. Anotaram-se as dife

renças de potenciais e os volumes gastos atê obter o ponto

de equivalência e depois fizeram-se os cálculos corresponde~

teso Executaram-se cinco determinações ã temperatura de 25 oCo

Efetuou-se em paralelo o ensaio em

branco.
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4.3.3.4.2. No comprimido

4.3.3.4.2.1. Por volumetria e potenciometria

Pesaram-se 20 comprimidos para ob

ter o valor medio de cada comprimido. Os comprimidos foram

triturados ate obter um p6 fino e deste foram pesados exata

mente cerca de 422 mg, que foram dissolvidos em 50 mL de áci

do acetico glacial. Procedeu-se, em seguida, como foi reali

zado na materia-prima.

4.J.3.5. Espectrofotometria no ultravioleta

4.3.3.5.1. Construção da curva padrão

Utilizou-se o metodo descrito na li

teratura 4 ,59,69

Amostras de exatamente 100 mg de

cloridrato de buspirona foram dissolvidas ou em ácido clorl

drico 0,1 ~, ou em metanol, ou em água destilada, em balões

volumetricos de 1000 mL, completando-se o volume com o mesmo

solvente. Allquotas de 1 mL, 2 mL, 3 mL e assim sucessiva

mente ate la mL destas soluções foram transferidas para ba

lões volumetricos de 100 mL e completadas com os respectivos

solventes. Desta maneira, obtiveram-se soluções com concen

trações desde 1 ~g/mL ate la ~g/mL. Estas soluções foram li

das no espectrofotômetro Beckman, modelo OU-lO, nos compri

mentos de onda 200 a 400 nm, obtendo-se assim a curva pa

drão.
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Como branco usaram-se os solventes

ácido cloridrico 0,1 M, ou metanol, ou água destilada.

4.3.3.5.2. Determinação do cloridrato de

buspiro~a em comprimidos

Preparo do padrão - Dissolveram-se

la mg de cloridrato de buspirona com ácido cloridrico 0,1 M,

ou metanol, ou água destilada em balões volumetricos de 100

mL, completando-se o volume com solvente. Aliquotas de la

mL destas soluções foram transferidas para balões volumetri

cos de 100 mL, completando-se o volume com o mesmo solvente.

Desta maneira, obtiveram-se soluções com concentrações fi

nais de la ~g/mL.

Preparo da amostra - Pesaram-se 20

comprimidos para avaliar o peso medio de cada comprimido. Es

tes foram triturados num gral a põ fino. Deste pesaram-se

exatamente cerca de 200 mg do põ contendo la mg de cloridra

to de buspirona, que foram dissolvidos em ácido cloridrico

0,1 ~, ou metanol, ou água destilada em balões volumetricos

de 100 mL. Aliquotas de la mL desta solução foram transferi

das para balões volumetricos de 100 mL, completando-se o vo

lume com o mesmo solvente. Desta maneira, obtiveram-se solu

çoes com concentrações finais de la ~g/mL.

Em cada cubeta de quartzo de 1 cm

de espessura fizeram-se as leituras no espectrofotômetro

Beckman, modelo OU-la, nos comprimentos de onda 234 nm para

ácido cloridrico 0,1 ~, 242,5 nm para metanol e 238 nm para

água destilada.
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Como branco, usaram-se os seguintes

solventes: ácido cloridrico 0,1 ~, ou metanol, ou água des

tilada.



CAPITULO V

5. R E SUL T A DOS

5.1. TESTES DE CARACTERIZAÇAO

5.1.1. Faixa de fusão

A faixa de fusão da amostra foi de

201,5 a 202,5 oCo Ao ser recristalizada de solventes dife

rentes, forneceu as seguintes faixas de fusão: 198 a 200 °C,

de isopropanol; 199 a 201 °C, de etanol.

5.1.2. Análise elementar

Na análise elementar foram obtidos

os seguintes valores:

obtidos por análise calculados

C = 60,29% C = 59,71%

H = 7,76% H = 7,76%

N = 16,03% N = 16,03%

C1 = 8,63% C1 = 8,40%

O = 7,29% O = 7,58%

46



47.

5.1.3. E.!i

Os pHs encontrados foram de 5,08 em

solução de ãgua destilada e 5,23 em solução de ãgua desioni

zada.

5.1.4. Umidade

5.1.4.1. Na estufa

A umidade encontrada nas seis deter

minações em estufa a 105 °c estã exposta na Tabela 2. O seu

va 1o r me di o e, poi s, O, 20% .

TABELA 2. Teor de umidade do c1oridrato de buspirona na es

tufa.

Peso da amostra, em mg umi dade, em %

206 , 1 0,2046

272,8 0,2014

253,9 0,1998

367,3 0,2120

303,5 0,2021

356,4 0,2231
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5.1.4.2. No Karl-Fischer

A umidade do cloridrato de buspiro

na encontrada em cinco determinações em Karl-Fischer está ex

posta na Tabela 3. ° seu valor medio e de 0,43%.

TABELA 3. Teor de umidade do cloridrato de buspirona deter

minado no Karl-Fischer

Peso da amostra, em mg umidade, em %

305,2 0,4248

280,7 0,4407

238,6 0,4173

307,5 0,4609

308,8 0,4304

5.1.5. Solubilidade

o cloridrato de buspirona submetido

ao teste de solubilidade com solventes diversos, segundo a

Farmacopeia Brasileira 19 vol. 4~ ed., realizado ã temperat~

ra de 25 °C, forneceu os resultados relacionados na Tabela

4 .
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TABELA 4. Teste de solubilidade do cloridrato de buspirona

a 25 °e

Solvente

acetato de etila

acetona
acetonitrila
ãcido acetico R
ãcido cloridrico 1 M

ãcido nitrico 1 M

ãcido sulfurico 1 M

ãgua destilada
ãlcool benzilico
benzeno
n-butanol

cicloexano
cloreto de metileno

clorofórmio

dimetilformamida

dioxana

etanol
éter etil i co
etilenoglicol

n-hexano
hidróxido de amônio
hidróxido de sódio a 10%
isopropanol

meta.nol
piridina
propilenoglicol
tetracloreto de carbono

tolueno

Solubilidade

praticamente insoluvel

muito pouco soluvel
levemente soluvel

facilmente soluvel
facilmente soluvel

facilmente soluvel

facilmente soluvel

facilmente soluvel
facilmente soluvel
praticamente insoluvel
levemente solu~el

praticamente insoluvel

facilmente soluvel

facilmente soluvel

soluvel

soluvel
pouco soluvel
praticamente insoluvel

soluvel
praticamente insoluvel
praticamente insoluvel
praticamente insoluvel
muito pouco soluvel

facilmente soluvel
soluvel

soluvel
praticamente insoluvel

praticamente insoluvel
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5.2. PROVAS DE IDENTIFICAÇAO

5.2.1. Anãlise crdmat6g~ãfica

Os valores de Rf obtidos estão ex-

postos na Tabela 5.

TABELA 5. Valores de Rf da amostra de cloridrato de buspir~

na determinados em sistemas de solventes diferen

tes

Sistema de solventes

cloreto de metileno:isopropanol

metanol :isopropanol :hidrõxido de amônio

metanol :isopropanol :acetato de etila

metanol: clorofõrmio:tetracloreto de carbono

metanol :n-butanol :hidrõxido de amônio

Proporção Rf

10: 1O 0,65

5:20:1 0,67

3:10:10 0,59

3:5:20 0,68

10:15:1 0,66

5.2.2. Ensaio de cloreto por precipitação com nitrato

de pra ta O, 1 M

Nas duas experiências realizadas, com

nitrato de prata 0,1 M em meio ãcido, obteve-se

branco.

precipitado
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5.2.3. Espectro no infravermelho

o espectro no infravermelho (Figura

17)forneceu as seguintes bandas caracterlsticas:

- 1vmãx(KBr, cm ):1723,6; 3031,9; 1588,3; 1445,4 a 1486,0;

641,75 a 753,21.

5.2.4. Espectro no ultravioleta

Os espectros do cloridrato de buspl

rona obtidos no ultravioleta estão reproduzidos nas Figuras

18a, 18b, 18c. •

Àmãx : 234 nm em ãcido clorldrico 0,1 M

242,5 nm em metanol

238 nm em ãgua destilada

5.2.5. Espectro de ressonância magnetica protônica

O espectro de ressonância magnetica

protônica do cloridrato de buspirona, representado na Figura

19, apresenta as seguintes caracterlsticas:

o (80 MHz, DMSO-d 6 ): 6,61-6,67 (1, lH)

8,30-8,36 (~, 2H)

3,70-3,88 (t, 4H)

2,99-3,10 (~, 4H)

2,62 C~, 4H)

2,30-1 ,49 (~, 16H)
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5.2.6. Espectro de massa

o espectro de massa do cloridrato

de buspirona aparece na Figura 20. Os picos assinalados,

cujas porcentagens são indicadas, correspondem aos seguintes

fragmentos:

m/e (intensidade relativa - %):

80 = C4H4N2 162 = C8H14 N4
108 = C5H6N3 148 = C8Hl0 N3

277 = C16H25N202 251 = C14H23N202

290 = C17H26N202 134 = C7H8N3
205 = Cll H17 N4 122 = C6H6N3
177 = C9H13 N4 265 = C15H23N202

222 = C13H20Nl02 385 = C21H31N502

5.2.7. Espectro de ressonância magnetica nuclear de 13 C

o espectro de 13 C do cloridrato de

buspirona, que aparece na Figura 21, apresenta as seguintes

caracteristicas.

8(20 MHz, COC1): Cl : 40,22; C2-C 5 : 37,26; C3-C 4 : 23,86;

C6-C 9 : 44,47; C7-C 8 : 171,99; Cl0 : 39,14;

Cll -C 12 : 24,77; C13 : 37,54; C14-C16 : 56,51;

C15 -C 17 : 51,25; C18 : 160,55; C19-C 21 : 157,58;

C20 : 111,05.
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5.2.8. Curva de termogravimetria (TG)

5.2.8.1. Curva de termogravimetria em ar comprimido

As curvas de termogravimetria do

cloridrato de buspirona como tal e recristalizado em isopro-

panol, que aparecem nas Figuras 22a e 22b, apresentam as ca

racterlsticas' representadas nas Tabelas 6 e 7.

TABELA 6. Valores de temperatura inicial, porcentagem de pe~

da e massa molecular correspondente (Figura 22a)

do cloridrato de buspirona como tal obtidos na
termogravimetria em ar comprimido

Perda de Temperatura Porcentagem Massa molecular
massa inicial de perda correspondente

l~ 479,3 K 83,28% 351,41

2~ 683,0 K 6,18% 26,08

3~ 805,0 K 10,54% 44,48

TABELA 7. Valores de temperatura inicial, porcentagem de pe~

da e massa molecular correspondente (Figura 22b)

do cloridrato de buspirona recristalizado em iso
propanol obtidos na termogravimetria em atmosfera
de ar comprimido

Pe rda de Temperatura Porcentagem Massa molecular
massa inicial de perda correspondente

l~ 436,82 K 78,63% 331,84

2~ 671,00 K 6,48% 27,34

3~ 781,05 K 14,50% 61 ,2O
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5.2.8.2. Curva de termogravimetria em

atmosfera de nitrogênio

As curvas de termogravimetria do

cloridrato de buspirona como tal e recristalizado em isopro-

panol, que aparecem nas Figuras 23a e 23b, apresentam as ca

racterísticas representadas nas Tabelas 8 e 9.

TABELA 8. Valores de temperatura inicial, porcentagem de pe~

da e massa molecular correspondente (Figura 23a)

do cloridrato de buspirona como tal obtidos na ter

mogravimetria em atmosfera de nitrogênio

Perda de Temperatura Porcentagem Massa molecular
massa inicial de perda correspondente

l~ 479,30 K 96,58% 407,53

2~ 683,00 K 3,49% 14,71

TABELA 9. Valores de temperatura inicial, porcentagem de pe~

da e massa molecular correspondente (Figura 23b)

do cloridrato de buspirona recristalizado em iso
propanol obtidos na termogravimetria em atmosfera
de nitrogênio

Perda de Temperatura Porcentagem Massa molecular
massa inicial de perda correspondente

l~ 478,20 K 97,64% 412,06

2~ 656,17 K 1 ,99% 8,39
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5.2.9. Curva de calorimetria exploratõria diferencial

(DSC)

As curvas de calorimetria explorat~

ria diferencial do cloridrato de buspirona como tal e recris

talizado em isopropanol, que aparecem nas Figuras 24a e 24b,

apresentam as caracterlsticas representadas nas Tabelas 10 e

11.

TABELA 10. Valores de temperatura inicial, natureza de tra~

sição e fenômeno atribuldo correspondentes ã Fi
gura 24a do cloridrato de buspirona como tal ob
tidos na calorimetria exploratõria diferencial em
atmosfera de argônio

Transição Temperatura Natureza de Fenômeno
inicial transição atribuído

l~ 458,55 K endotermica fusão

2~ 464,75 K exotermica cristalização parcial

3~ 471,10 K endotermica nova fusão

4~ 739,86 K exotermica estabilização termica

TABELA 11. Valores de temperatura inicial, natureza de tra~

sição e fenômeno atribuído correspondentes ã Fi

gura 24b do cloridrato de buspirona recristaliz~

do em isopropanol obtidos na calorimetria explo
ratõria diferencial em atmosfera de argônio

Transição Temperatura Natureza de Fenômeno
inicial transição atribuído

l~ 470,55 K endotermica fusão

2~ 747,54 K exotermica estabilização termica
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5.2.10.Curva de cromatografia liquida de alta

fe~61~çãb (HPLC)

A CUrva de cromatografia liquida de

alta resolução do cloridrato de buspirona, que aparece na Fi

gura 25, apresenta as caracteristicas reproduzidas na Tabela

12 .

TABELA 12. Valores dos picos e ãreas do cloridrato de busp~

rona obtidos na cromatografia liquida de alta

resolução

Picos

2,62

3 ,71

Jl:reas

158960

361590

~1 ~ 8 l~

84' 2 8 l"
I C'~D PlJ1T= 0

..) I _ 1:1
SAMPLE AMT-

srõ;r--\'.39 Padrão interno HCl

L 2.R. buspi rona.-S 3.71

5TOP

Rtm * 28

ISTO
Rf

2.62
3.;'1.

AREA TYrE
15896G 813
361598 PEI

CALi!
1&
2

AtqQUrlT
19.380

HJO .290

TOTAL Ar~E A=
ISTO A1H=' 8

SA~lPLE A,"1T= 4
.1~t1L FACTOR~ 1

520560
0800E-D3
128üE-02
0000E-HJ\3

FIGURA 25. Curva de cromatografia liquida de alta resolução
docloridr~to de buspirona.
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5.3. DETERMINAÇAO QUANTITATIVA

5.3.1. Pelo metodo de micro-Kjeldahl

5.3.1.1. Para cloridrato de buspirona em

materia-prima

Os valores obtidos para o nitrogê

nio no doseamento do cloridrato de buspirona pelo meto do de

micro-Kjeldahl estão arrolados na Tabela 13.

TABELA 13. Valores experimentais relativos ao nitrogênio no

doseamento do cloridrato de buspirona, pelo mêt~

do de micro-Kjeldahl, usando ãcido sulfurlco e

peróxido de hidrogênio como agentes oxidantes -

tratamento estatlstico

Amostra

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x d = x - x d2

98,46 0,28 0,0784

98,79 0,61 0,3721

97,92 0,26 0,0676

98,82 0,64 0,4096

97,88 0,30 0,0900

99,12 0,94 0,8836

98,56 0,38 0,1444

97,27 0,91 0,8281

98,08 0,10 0,0100

96,94 1 ,24 1,5376

L:x = 981,84 L:d = 5,66 L:d 2 = 4,4214
- -
x = 98,18 d = 0,566

(L:d)2 =32,0356

x = % de cloridrato de buspirona na materia-prima.
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L:d 2 -
(l.:d)2 32,0356

s2(d) =
4,4214 - 1On = 0,1353=

n-l 9

s 2 (Cf) =
s2(d)

= 0,0135
n

Desvio padrão

s (d) = l}s2(d)1 = l!0,1353' = 0,3678

l)s2(d)1 =s ( d) = l)0,0135
1

= 0,1161

Limites de confiança da média

x :. t.s(d)

Segundo a tabela de distribuição de t:

para P = 0,05

graus de liberdade = n - 1 = 9

t = 2,26

Portanto, os limites de confiança da média são:

98,18 + 2,26(0,1161)

t
de

ob-

Observação: Os valores de variância, desvio padrão, teste
e limites de confiança da média dos ensaios

doseamento titulométrico que se seguem foram

tidos através dos mesmos cãlculos.
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5.3.1.2. Para cloridrato de buspirona em

comprimidos

Os valores obtidos para o nitrogê-

nio no doseamento do cloridrato de buspirona em comprimidos

pelo método de micro-Kjeldahl estão arrolados na Tabela 14.

TABELA 14. Valores experimentais relativos ao nitrogênio no

doseamento do cloridrato de buspirona em compri

midos, pelo método de micro-Kjeldahl, usando ãcl

do sulfurico concentrado e peroxido de hidrogê

nio como oxidantes -- tratamento estatlstico

Amostra x d = x - x d2

1 95,75 0,61 0,3721

2 95,84 0,52 0,2704

3 96,36 0,02 0,0004

4 96,59 0,23 0,0529

5 96,53 0,17 0,0289

6 97,26 0,90 0,8100

7 96,07 0,29 0,0754

8 97,06 0,70 0,4900

9 95,60 0,76 0,5776

10 96,56 0,20 0,0400

l:x = 963,62 l:d = 4,40 l:d 2 = 2,7177
- 96,36 d = 0,440x =

(l:d)2 =19,36

x = % de cloridrato de buspirona em Buspar comprimidos.
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s2(d) = 0,0868

s2(d) = 0,00868

s(d)

s(d)

=~ =ljO,086S' =

\~ -V I= VS (d) = 0,00868 =

0,2947

0,0931

Limite de confiança da media

96,36 + 2,26 (0,0931)

5.3.2. Por gravimetria

5.3.2.1. Para c1oridrato de buspirona na

materia-prima

A determinação gravimetrica do c1o

ridrato de buspirona, empregando como reagentes ácido picro

1ônico, ácido si1icotungstico e reineckato de amônio, forne-

ceu os resultados expostos na Tabela 15.

TABELA 15. Valores experimentais obtidos na determinação

gravimetrica do c10ridrato de buspirona

Amostra Reagentes Proporção Reslduo do
42,2 mg (amostra:reagente) compostoem 10 mL

de HC1 0,1 M (sol. 10% em água) (mL) ( 9 )

1 ácido picro1ônico 42,2 mg:20 mL 0,0638

2 ácido si1icotungstico 42,2 mg:20 mL 0,2978

3 reineckato de amônio 42,2 mg:20 mL 0,1076
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5.3.3. Por potenciometria com nitrato de prata

5.3.3.1. Para c10ridrato de buspirona na

matéria-prima

° doseamento do c10ridrato de buspl

rona com nitrato de prata 0,01 ~ em meio ãcido forneceu os

resultados expostos na Tabela 16.

TABELA 16. Valores experimentais obtidos na determinação p~

tenciométrica do cloridrato de buspirona nas con

dições estipuladas -- tratamento estatístico

Amostra

2

3

4

5

x d = x - x d2

101,71 0,98 0,9604
100,57 0,26 0,0256

100,49 0,24 0,0576
99,83 0,90 0,8100

101,08. 0,35 0,1225

~x = 503,68 ~d = 1,775 ~d2 =.1,9761

x = 100,73 d = 0,355

(Id)2 = 3,1506

x = % do c10ridrato de buspirona na matéria-prima.

Variância Desvio padrão

s2(d) = 0,3365 s ( d ) = 0,5801

s 2(d) = 0,0673 s (d) = 0,2594

Limites de confiança da média

100,73 + 2,78 (0,2594)



75.

5.3.4. Por volumetria com ãCido perclõrico 0,01 M

em meio acético

5.3.4.1. Para cloridrato de buspirona

matéria-prima

o doseamento do cloridrato de buspl

rona com ãcido perclõrico em meio acético, realizado a temp~

ratura de 25 °C, forneceu os resultados expostos nas Tabelas

17 e 18.

TABELA 17. Valores experimentais obtidos no doseamento do

cloridrato de buspirona em meio acético com ãci
do perclõrico, usando vermelho de quinaldina co
mo indicador --. tratamento estatístico

Amostra x d = x - x d2

98,52 1 ,32 1,7424

2 99,20 0,64 0,4096

3 101,22 1 ,38 1 ,9044

4 100,61 0,77 0,5929

5 99,30 0,54 0,2916

6 101,42 1 ,58 2,4964

7 98,36 1 ,48 2,1904

8 101,95 2, 11 4,4521

9 99,34 0,50 0,2500

10 98,92 0,92 0,8464

l:x = 998,84 l:d =10,16 l:d 2 = 15,1762
- 99,84 d ;: 1 , O16x =

(l:d)2 =103,22

x = % de cloridrato de buspirona na matéria-prima.



Variância

S2(d) = 0,5393

s2(d) = 0,05393

Desvio padrão

s(d) = 0,7344

s(d) = 0,2322

76.

Limites de confiança da média

99,84 + 2,26 (0,2323)

TABELA 18. Valores experimentais obtidos no doseamento do

cloridrato de buspirona em meio acético com ãci

do perclõrico usando alfa-naftolbenzeina como in

dicador -- tratamento estatístico

Amostra x d = x - x d2

100,11 0,03 0,0009

2 99,09 0,99 0,9801

3 100,52 0,44 0,1936

4 101,18 1 , 1O 1,2100

5 99,42 0,66 0,4356

6 99,66 0,,42 0,1764

7 100,21 O,13 0,0169

8 99,93 O,15 0,0225

9 99 ,81 0,27 0,0729

1O 100,88 0,80 0,6400

LX = 1000,85 Ld = 4,99 Ld 2
= 3,7489

- 100,08 Cf = 0,499x =

(Ld)2 =24,9001

x = % de cloridrato de buspirona na matéria-prima.



Variância

s2(d) = 0,1398

s2(d) = 0,01398

Desvio padrão

s(d) = 0,3740

s(d) = 0,1182

77.

Limites de confiança da média

100,08 + 2,26 (0,1182)

5.3.4.2. Para c10ridrato de buspirona em

comprimidos

o doseamento do c10ridrato de buspl

rona em comprimidos com ácido perc1õrico em meio acético,re~

1izado ã temperatura de 25 °e, forneceu os resultados expos-

tos nas Tabelas 19 e 20.

TABELA 19. Valores experimentais obtidos no doseamento do
c10ridrato de buspitona em comprimidos em meio
acético com ácido perc1õrico, usando ierme1ho de
quina1dina como indicador -- tratamento estatlstico

Amostra x d = x - x d2

1 97,69 1 ,42 2,0164

2 98,21 0,90 0,8100

3 99,16 0,05 0,0025

4 99,14 0,03 0,0009

5 98,55 0,56 0,3136

6 99,26 O, 15 0,0225

7 100,05 0,94 0,8836
8 99,36 0,25 0,0625

9 100,42 1 ,31 1,7161

10 99,30 O,19 0,0361

L:x = 991,14 L:d = 5,80 L:d 2 = 5,8642

- 99 , 11 d = 0,58x =

(L:d)2 =33,64

x = % de c10ridrato de buspirona em Buspar comprimidos.





Variância

S2(d) = 0,1609

s2(d) = 0,0161

Desvio padrão

s(d) = 0,4021

s(d) = 0,1268

79.

Limites de confiança da media

101,06 + 2,26 (0,1268)

5.3.5. Por potenciometria com acido perclõrico 0,01 M

em meio acetico

5.3.5.1. Para cloridrato de buspirona

matéria-prima

o doseamento por potenciometria do

cloridrato de buspirona com acido perclõrico em meio acetico,

realizado ã temperatura de 25 °C, forneceu os resultados ex-

post~s na Tabela 21.

TABELA· 21. Valores experimentais obtidos no doseamento do
cloridrato de buspirona materia-prima em meio ace
tico com acido perclõrico, por potenciometria e
sem indicador -- tratamento estatlstico

Amostra x d = x - x d2

1 100,58 1 , O7 1 , 1449

2 98,46 1 , 05 1,1025

3 99,43 0,08 0,0064

4 99,87 0,36 0,1296

5 99,23 0,28 0,0784

LX = 497,57 Ld = 2,84 Ld 2 = 2,4618

- -
x = 99 ,51 d = 0,568

(Ld)2 = 8,0656

x = % de c10ridrato de buspirona na materia-prima.



variância

S2(d) = 0,2121

s2(êf) = 0,0424

Desvio padrão

s(d) = 0,4606

s(d) = 0,2059

80.

Limites de confiança da media

99,51 + 2,776 (0,2059)

5.3.5.2. Para c10ridrato de buspirona em

comprimidos

o doseamento por potenciometria do

c10ridrato de buspirona em comprimidos com acido perc1ôrico

em meio acetico, realizado ã temperatura de 25 °C, forneceu

os resultados expostos na Tabela 22.

TABELA 22. Valores experimentais obtidos no doseamento do
c10ridrato de buspirona comprimidos em meio ace

tico com acido perc1ôrico por potenciometria e
sem indicador -- tratamento estatlstico

Amostra x d = x - x d2

1 100,46 0,22 0,0484

2 99,34 0,90 0,0081

3 99,68 0,56 0,3136

4 100,55 O,31 0,0961

5 101,19 0,95 0,9025

2:x = 501,22 2:d = 2,94 2:d 2 = 1,3687

x = 100,24 d = 0,58

(2:d)2 = 8,6436

x = % de c10ridrato de buspirona em Buspar comprimidos.



Variância

s2(d) = 0,0900

S2(d) = 0,0180

Desvio padrão

s(d) = 0,3000

s(d) = 0,3411

81 .

Limites de confiança da média

100,24 + 0,9468 (0,3411)

5.3.6. Por espectrofotometria no ultravioleta

5.3.6.1. Em ãcido c1orIdrico 0,1 M

5 . 3 . 6 . 1 . 1. Re t a. de ca 1i br açã o

Os valores utilizados nos cã1cu1os p~

ra traçar a reta de ca1ibração (Figura 26) com base nos mIni

mos quadrados estão expostos na Tabela 23.

TABELA 23. Valores experimentais obtidos na determinação quan
titativa do c1oridrato de buspirona . em soluçã~
ãcida por espectrofotometria no ultravioleta
tratamento estatIstico

Amostra x y x2 y2 xy

1 1 0,0299 1 0,000894 0,0299

2 2 0,0773 4 0,005975 0,1546

3 3 0,1224 9 0,014982 0,3672

4 4 0,1788 16 0,031969 0,7152

5 5 0,2220 25 0,049284 1,1100

6 6 0,2804 36 0,07.8624 1,6824
7 7 0,3316 49 0,109958 2.,321 2

8 8 0,3770 64 0,142129 3,0160

9 9 0,4290 81 0,184041 3,8610

1O 10 0,4723 100 0,223067 4,7230

X = L:x Y = L:y L:x 2 L: y 2 L:xy

55 2,5207 385 0,840923 17,9805

x = concentração de c1oridrato de buspirona em HC1 0,1 M, ~g/mL.

y = absorvância.
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Cãlculo do valor de b

b = Sxy
Sxx

em que Sxy = L.xy - ~
n = 17,9805 - 138,6385

10 = 4,3420

e Sxx = L.X
2 (X)2

n = 385- 3025
10 = 82,5

Portanto: b = 4,3420
82,5 = 0,0526

cãlculo do valor de a

y - bx - y 2,5207 0,2507a = em que y = - = =n 10

- X 55 5,5e x =-- = 10 =n

assim: a =0,2507 - (0,0526 . 5 ,5 ) = 0,0386

Cãlculo da significância do valor de a empregando o teste t

t = a
s\ãl em que s(a) = s

n
L.X

2

Sxx

Mas s =~ =V ~ I =1) 0,~171 1_ =--V0 ,0021' =0,0458

Sabe-se que: S = Syy - (b 2 . SXx)

em que: Syy
2= L.y -

( y ) 2
n = 0,840.9 - 6,3539

10 = 0,2056

b2 = (0,0526)2

Sxx = 82,5

= 0,0027

Logo: S = 0,2056 - (0,0027 . 82,5) = 0,0171
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Assim, substituindo-se os valores:

s ( a ) 0,0458 . 385
= 0,0213= 10 . 82,5

a 0,0232
= 1,8122t = s ( a ) = 0,0143

Comparando-se o valor de t obti

do com o tabelado -- para P = 0,05 com probabilidade de 95%

e n-2 graus de liberdade, o valor ê igual a 2,306 -- conclui

se que o valor de ~ não ê significativo. A reta passa, por

tanto, pela origem, obedecendo ã equação y. = b' . x.

Cálculo de b' pela expressa0:

b I = 'L.xy
-2
'L. x

= 17,9805
385 = 0,0467

cálculo da precisão absoluta

0,00014=
0,8409-(0,0467.17,9805)

9

= p = \/0,00014' = 0,0118

s 2 = 'L.y
2

- ( b I • 'L. xy ) =
n-l

s

cálculo da precisão relativa

v = 100 . s
-x

= 100 . 0,0118
5, 5 = 0,21%

Coeficiente de correlação

r = 0,9997
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FIGURA 26. Reta de calibração do cloridrato de buspirona em

ãcido clorldrico no ultravioleta.
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5.3.6.1.2. Doseamento comparativo do cloridrato

debuspirohaem comprimidos de 10 mg

com âcido clorfdricoO,l M em tr~s

especialidades de proced~ncias dife-

rentes

5.3.6.1.2.1. Especialidade de Buspar comprimidos

Os valores obtidos para o doseamen-

to de cloridrato de buspirona em Buspar comprimidos pelo me-

todo espectrofotometrico em ãcido cloridrico

tão arrolados na Tabela 24.

0,1 M es-

TABELA 24. Valores experimentais obtidos no doseamento de

cloridrato de buspirona em Buspar comprimidos p~

lo metodo espectrofotometrico em ãcido clorfdri

co 0,1 ~ no comprimento de onda 234 nm -- trata
mento estatfstico

Amostra x d = x - x d2

1 101,35 1 , 05 1,1025

2 99,90 0,40 0,1600

3 101,43 0,80 0,6400

4 100,14 0,49 0,2401

5 100,33 0,30 0,0900

Ix = 503,15 Id = 3,04 Id 2 = 2,2326

x = 100,63 d = 0,304

(Id)2 = 9,2416

x = % de cloridrato de buspirona em Buspar comprimidos.
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Os cãlculos dos valores da variãn

cia (s2), desvio padrão (s) e limites de confiança da media

seguem o modelo 5.3.1.1.

S2(d) = 0,0961 s(d) = 0,3100

s2(d) = 0,0192
-

s(d) = 0,1385

x = 100,63 ~ 0,3845

5.3.6.1.2.2. Especialidade Ansitec comprimidos

Os valores obtidos para o doseamen

to de cloridrato de buspirona em Ansitec comprimidos pelo m~

todo espectrofotometrico em ãcido clorldrico

tão arrolados na Tabela 25.

0,1 M es-

TABELA 25. Valores experimentais obtidos no doseamento de

cloridrato de buspirona em Ansitec comprimidos p~

lo metodo espectrofotometrico em ãcido clorldri

co 0,1 ~ no comprimento de onda 234 nm -- trata
mento estatlstico

Amostra x d = x - x d2

1 108,09 0,95 0,9025

2 108,61 0,43 0,1849

3 108,44 0,60 0,3600

4 110,23 1 , 19 1,4161

5 109,84 0,80 0,6400

Ix = 545,4 Id = 3,97 Id 2 = 3 5035,
-x = 109,04 d = 0,794

(Id)2 =15,7509

x = % de c10ridrato de buspirona em Ansitec comprimidos.



87.

Os cãlculos dos valores da variân

cia (s2), desvio padrão (s) e limites de confiança da media

seguem o modelo 5.3.1.1.

s2(d) = 0,0883 s(d) = 0,2971

s2(d) = 0,0176 s(d) = 0,1326

x = 109,04 + 0,3682

5.3.6.1.2.3. Especialidade Buspanil comprimidos

Os valores obtidos no doseamento de

cloridrato de buspirona em Buspanil comprimidos pelo meto do

espectrofotometrico em ãcido clorldrico 0,1 M estão ar-

rolados na Tabela 26.

TABELA 26. Valores experimentais obtidos no doseamento de

cloridrato de buspirona em Buspanil comprimidos
pelo metodo espectrofotometrico em ãcido clo

rldrico 0,1 ~ no comprimento de onda 234 nm
tratamento estatlstico

Amostra x d = x - x d2

1 100,41 0,79 0,6241

2 98,96 0,66 0,4356

3 99,23 0,39 0,1521

4 100,53 O,91 0,8281

5 98,97 0,65 0,4225

l:x = 498,1 l:d = 3,40 l:d 2 = 2,4623
- 99,62 d = 0,68x =

(l:d)2 =11,56

x = % de c1oridrato de buspirona em Buspanil comprimidos.
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Os cálculos dos valores da variân

cia (s2), desvio padrão (s) e limites de confiança da media

seguem o modelo 5.3.1.1.

s2(d) = 0,0376

s2(d) = 0,0075

s(d) = 0,1939

s(d) = 0,0866

x = 99,62 + 0,2404

5.3.6.2. Em meio metanõlico

5.3.6.2.1. Reta de calibração

Os valores utilizados nos cálculos

para traçar a reta de calibração (Figura 27) com base nos mf

nimos quadrados estão expostos na Tabela 27.

TABELA 27. Valores experimentais obtidos na determinação
quantitativa do cloridrato de buspirona em solu-
ção metanõlica por espectrofotometria no ultra-
violeta -- tratamento estatfstico

Amostra x y x2 y2 xy

1 1 0,0570 1 0,003249 0,0570
2 2 0,1066 4 0,011363 0,2132

3 3 0,1713 9 0,029343 0,5139

4 4 0,2167 16 0,046958 0,8668

5 5 0,2744 25 0,075295 1,3720

6 6 0,3360 36 0,112896 2,0160

7 7 0,3866 49 0,149459 2,7062

8 8 0,4557 64 0,207662 3,6456

9 9 0,5025 81 0,252506 4,5225

10 10 0,5566 100 0,309803 5,5660

X = Ex Y = r.y r.x 2 Ey2 Exy

55 3,0634 385 1,198534 21,4792

x = concentração de cloridrato de buspirona em metanol,
J-lg/mL

y = absorvância.
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Os cálculos dos valores de b, a,

significância de ~ pelo teste !, b', precisão absoluta (s),

precisão relativa (v) e coeficiente de correlação (r) seguem

o modelo no item 5.3.6.1.1.

b = 0,0561

a = 0,0022

t = 0,2115

Comparando o valor de ! obtido com

o tabelado -- para P = 0,05 com probabilidade de 95% e n-2

graus de liberdade, o valor e 2,306 -- conclui-se que o va

lor de a não e significativo. A reta passa, portanto, pela

origem, obedecendo ã equação yl = bl . x, para a qual b' =

0,0557.

s = 0,0469

v = 0,85%

r = 0,9996

5.3.6.2.2. Doseamento comparativo de cloridrato

de buspirona em comprimidos de 10 mg

com metanol em três especialidades

diferentes

5.3.6.2.2.1. Especialidade Buspar comprimidos

Os valores obtidos para o doseamen

to de cloridrato de buspirona em Buspar comprimidos pelo me

todo espectrofotometrico em meio metanôlico estão arrolados

na Tabela 28.
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TABELA 28. Valores experimentais obtidos no doseamento de
clo~idrato de buspirona em Buspar comprimidos p~

lo método espectrofotométrico em metanol no com

primento de onda 242,5 nm -- tratamento estatis

tico

Amostra x d = x - x d2

99, O1 0,47 0,2209

2 99,29 0,75 0,5625

3 97,49 1 , 05 1,1025

4 97 ,17 1 ,37 1,8769

5 99,76 1 ,22 1 ,4884

E x = 492,72 Ed = 4,86 Ed 2 = 5,2512

- -
x = 98,54 d = 0,972

(Ed)2 =23,6196

x = % de cloridrato de buspirona em Buspar comprimidos.

Os cálculos dos valores da variân

cia (s2), desvio padrão (s) e limites de confiança da média

seguem o modelo 5.3.1.1.

S2(d) = 0,0181 s(d) = 0,1345

s2(d) = 0,0036
-

s(d) = 0,0600

x = 98,54 + 0,1665
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5.3.6.2.2.2. Especialidade Ansitec comprimidos

Os valores obtidos no doseamento de

c1oridrato de buspirona em Ansitec comprimidos pelo metodo

espectrofotometrico em meio metanõ1ico estão arrolados na Ta

bela 29.

TABELA 29. Valores experimentais obtidos no doseamento de

c1oridrato de buspirona em Ansitec comprimidos

pelo metodo espectrofotometrico em metano1 no co~

primento de onda 242,5 nm -- tratamento estatis

tico

Amostra x d = x - x d2

1 109,24 2,63 6,9169

2 107,61 1 , OO 1 ,0000

3 107,71 1 , 1O 1 ,2100

4 104,38 2,23 4,9729

5 104,13 2,48 6,1504

Ex = 533,07 Ed = 9,44 Ed 2 = 20,2602

x = 106,61 Cf = 1,888

(Ed)2 =89,1136

x = % de c1oridrato de buspirona em Ansitec comprimidos.

Os cã1cu1os dos valores de variân

cia (s2), desvio padrão (s) e limites de confiança da media

seguem o modelo 5.3.1.1.

S2(d) = 0,6093 s(d) = 0,7805

s2(d) = 0,1218 s(d) = 0,3491

x = 106,61 + 0,9691
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5.3.6.2.2.3. Especialidade Buspanil comprimidos

Os valores obtidos no doseamento de

cloridrato de buspirona em Buspanil comprimidos pelo m~todo

espectrofotom~trico em meio metanõlico estão arrolados na Ta

bela 30.

TABELA 30. Valores experimentais obtidos no doseamento de

cloridrato de buspirona em Buspanil comprimidos

pelo m~todo espectrofotom~trico em metanol no

comprimento de onda 242,5 nm -- tratamento esta
tístico

Amostra x d = x - x d2

1 99,46 1 ,74 3,0276
2 96,86 0,86 0,7396

3 97,08 0,64 0,4096

4 97 ,19 0,53 0,2809

5 98,05 0,33 0,1089

Ix = 488,64 Id = 4,1 Id 2 = 4,5666
- -
x = 97,72 d = 0,82

(Id)2 =16,81

x = % de cloridrato de buspirona em Buspanil comprimidos.

Os cãlculos dos valores da variân

cia (s2), desvio padrão (s) e limites de confiança da m~dia

seguem o modelo 5.3.1.1.

s2(d) = 0,3011

s2(d) = 0,0602

s(d) = 0,5487

s(d) = 0,2454

x = 97,72 + 0,6812
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5.3.6.3. Em ãgua destilada

5.3.6.3.1. Reta de calibfação

Os valores utilizados nos cálculos

para traçar a reta de calibração (Figura 28) com base nos ml

nimos quadrados estão expostos na Tabela 31.

TABELA 31. Valores experimentais obtidos na determinação

quantitativa do cloridrato de buspirona em água

destilada por espectrofotometria no ultravioleta

-- tratamento estatlstico

Amostra

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x = L:x

55

y

0,0505

0,0976

0,1706

0,2011

0,2584

0,3097

0,3588

0,4216

0,4607

0,5140

Y = L:y

2,8430

x2

4

9

16

25

36

49

64

81

100

L:x
2

385

y2

0,002550

0,009584

0,029104

0,040441

0,066770

0,095914

0,128737

0,177746

0,212244

0,264196

L:y 2

1,027286

xy

0,0505

0,1952

0,5118

0,8044

1,2920

1,8582

2,5116

3,3728

4,1463

5,5140

L:xy

19,8828

x = concentração de cloridrato de buspirona em agua, ~g/mL

y = ab s o rv ânc i a
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Os cálculos dos valores de b, a,

significância de ! pelo teste !, bl, precisão absoluta (s),

precisão relativa (v) e coeficiente de correlação (r) seguem

o modelo no item 5.3.6.1.1.

b = 0,0514

a = 0,0223

t = 0,7272

Comparando-se o valor de ! obtido

com o tabelado -- para P = 0,05 com probabilidade de 95% e

n-2 graus de liberdade, o valor e 2,306 -- conclui-se que o

valor de a não e significativo. A reta passa, portanto, pe

1a o r i ge m,0 be de ce ndo ã e q ua çã o YI = b I • x, pa r a a qua 1 b I =

0,0516.

s = 0,0118

v = 0,21%

r = 0,9991

5.3.6.3.2. Doseamento comparativo do cloridrato

de buspirona em comprimidos de 10 mg

com água destilada em três especia

lidades diferentes

5.3.6.3.2.1. Especialidade Buspar comprimidos

Os valores obtidos para o doseamento

de cloridrato de buspirona em Buspar comprimidos pelo metodo

espectrofotometrico em água destilada estão arrolados na Tabe

la 32.



97.

TABELA 32. Valores experimentais obtidos no doseamento de

c10ridrato de buspirona em Buspar comprimidos p~

lo metodo espectrotofometrico em ãgua destilada

no comprimento de onda 238 nm -- tratamento esta

tístico

Amostra x d = x - x d2

1 89,03 1 , O1 1 ,0201

2 89,87 1 ,85 3,4225

3 84,04 3,98 15,8404

4 86,75 1 ,27 1,6129

5 90,44 2,42 5,8564

L:x = 440,13 L:d = 10,53 L:d 2 = 28,7523

-x 88,02 d = 2,106

(L:d)2 = 110,8809

x = % de c10ridrato de buspirona em Buspar comprimidos.

Os cã1cu10s dos valores da variãn

cia (s2), desvio padrão (s) e limites de confiança da media

seguem o modelo 5.3.1.1.

S2(d) = 1,6441

s2(d) = 0,3288

s(d) = 1,2822

s(d) = 0,5734

x = 88,02 + 1,5917



98.

5.3.6.3.2.2. Especialidade Ansitec comprimidos

Os valores obtidos para doseamento

de cloridrato de buspirona em Ansitec comprimidos pelo meto

do espectrofotometrico em ãgua destilada estão arrolados na

Tabela 33.

TABELA 33. Valores experimentais obtidos no doseamento de

c1oridrato de buspirona em Ansitec comprimidos

pelo metodo espectrofotometrico em ãgua destila

da no comprimento de onda 238 nm -- tratamento
estatistico

Amostra x d = x - x d2

1 101,48 0,73 0,5329
2 99,28 1 ,47 2,1609
3 100,38 0,37 0,1369

4 100,58 O,17 0,0289

5 102,05 1 ,30 1 ,6900

Ex = 503,77 Ed =. 4,04 Ed 2 = 5,5496

x = 100,75 d = 0,808

(Ed)2 = 16,3216

x = % de c1oridrato buspirona em Ansitec comprimidos.

Os cã1cu1os dos valores da variân

cia (s2), desvio. padrão (s) e limites de confiança da media

seguem o modelo 5.3.1.1.

S2(d) = 0,5713 s(d) = 0,7558

s2(d) = 0,1142 s(d) = 0,3380

x = 100,75 + 0,9266
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5.3.6.3.2.3. Especialidade Buspanil comprimidos

Os valores obtidos para doseamento

de cloridrato de buspirona em Buspanil comprimidos pelo metQ

do espectrofotometrico em água destilada estão arrolados na

Tabela 34.

TABELA 34. Valores experimentais obtidos no doseamento de

cloridrato de buspirona em Buspanil comprimidos

pelo metodo espectrofotometrico em água destila

da no comprimento de onda 238 nm -- tratamento
estatistico

Amostra x d = x - x d2

1 84,21 2,76 7,6175
2 87,55 0,58 0,3364

3 83,25 3,72 13,8384

4 89,61 2,64 6,9696
5 90,25 3,28 10,7584

l::x = 434,87 l::d = 12,98 l::d 2 = 39,5203
- 86,97 d = 2,596x =

(l::d)2 =168,4804

x = % de cloridrato de buspirona em Buspanil comprimidos.

Os cálculos dos valores de variân

cia (s2), desvio padrão (s) e limites de confiança da media

seguem o modelo 5.3.1.1.

S2(d) = 1,4560

s2(d) = 0,2912

s(d) = 1,2066

s(d) = 0,5396

x = 86,97 + 1,4979
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6.1.2. Análise elementar

A análise elementar correspondeu a

estrutura do cloridrato de buspirona, pois os valores encon

trados na prática estão dentro dos valores teoricos. Os va

lores práticos, em porcentagem, foram: c: 60,28, H: 7,76,

N: 16,03, Cl: 8,63 e o: 7,29.

6.1.3. E.!!

° pH do cloridrato de buspirona em

solução aquosa a 1% e levemente ácido, em decorrência da prQ

pria estrutura qUImica, apresentando variações segundo o sol

vente empregado: 5,08 em água destilada e 5,23 em água desio

nizada. Estando a buspirona na forma de cloridrato, que e

uma base fraca com ácido forte (ácido clorldrico), na hidro

lise em solução aquosa prevalece a força do ácido, daI o pH

do cloridrato de buspirona ser levemente ácido.

6 ~ 1 .4. Umi dade

Os teores de umidade encontrados p~

ra o cloridrato de buspirona, de 0,20% e 0,43%, obtidos, re~

pectivamente, na estufa a 105 °c e metodo de Karl-Fischer, são

relativamente baixos. A umidade no Karl-Fischer e maior, prQ

vavelmente, devido ã presença de carbonila.

6.1.5. Solubilidade

As diferenças de solubilidade do clQ

ridrato de buspirona em solventes diferentes poderão consti-



102 .

tuir teste útil de caracterização deste fármaco. Verificou

se maior solubilidade em solventes polares, como agua e meta

nol, e menor solubilidade em solventes apolares, como benze

no e hexano.

6.2. PROVAS DE IDENTIFICAÇAo

6.2.1. Análise cromatogrãfica em camada delgada

Neste trabalho, a cromatografia em

camada delgada foi a operação mais empregada na identifica

ção do cloridrato de buspirona para obter os diferentes Rfs,

em solventes diferentes, misturados em proporções variadas,

a fim de obter fases móveis diferentes. Com mistura de sol

ventes adequados, foi posslvel identificar o cloridrato de

buspirona.

6.2.2. Ensaio de lon cloreto

Trata-se de ensaio em que ocorre a

precipitação de ion cloreto com nitrato de prata 0,1 M em

ácido nltrico. Este ensaio, que tem valor de identifi

caça0 qualitativa, tem por finalidade verificar a presença

de ion cloreto no cloridrato de buspirona.

6.2.3. Análise espectrofotomitrica por infravermelho

No espectro no infravermelho do clo

ridrato de buspirona obtido nesta investigação (Figura 17)

distinguem-se as bandas de estiramento e deformação corres

pondentes aos grupos funcionais da molicula.
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-1Em 1723,6 cm aparece a banda ca-

racterística do estiramento C=O das carboni1as.

As ba ndas em 158 8 , 3, 144 5 , 4 e 1486 ,O

cm- 1 correspondem ao estiramento C=C do anel aromático.

-1Em 641,75 e 753,21 cm são observa

das as bandas de deformação angular do anel aromático.

-1A banda em 3031,9 cm corresponde

ao estiramento C=H do anel aromático.

6.2.4. Análise espectrofotometrica por ultravioleta

Os valores de absorção nas regiões

dos comprimentos de onda 234 nm, 242,5 nm e 238 nm,correspo~

dentes aos comprimentos de onda de absorção máxima do c1ori

drato de buspirona, nos respectivos solventes -- ácido c10rí

drico 0,1 ~, metano1 e água destilada -- obtidos neste traba

lho, estão reproduzidos nas Figuras 18a, 18b e 18c, cujas ca

racterísticas são:

À = 234 nm, E: molar = 21.766, E1% = 5371 cm '

À = 242,5 nm, E: molar = 21.918, E1% = 544
1 cm '

À = 238 nm, E: molar = 21.548, 1%
E1 cm = 534,

em que se pode observar o deslocamento batocrômico em meta

no1 e deslocamento hipsocrômico em ácido clorídrico 0,1 M.
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6.2.5. Análise espectroscópica por ressonância

magnetica protônica

As bandas caracteristicas do espec

tro de ressonância magnetica protônica do cloridrato de bus

pirona obtido nesta pesquisa (Figura 19) mostram os desloca

mentos quimicos de prótons.

o tripleto observado em 6,61 a 6,67

ô (J = 6 Hz) pode ser atribuido ao próton da posição para no

anel pirimidinico, que acopla com os prótons que aparecem em

8,30 a 8,36 ô na forma de dupleto correspondente aos outros

prótons do anel pirimidinico, com constante de acoplamento

de 6 Hz.

Em 3,70 a 3,88 ô aparece um triple

to correspondente a quatro prótons metilênicos da cadeia al

quilica da molecula. Os outros prótons desta cadeia apare

cem na superposição de bandas na região de 2,30 a 1,49 ô.

Quanto aos prótons da piperazina,e~

tes sáo identificados em 2,99 a 3,10 ô, na forma de multipl!

to e na superposição de bandas entre 2,30 a 1,49 ô.

Os quatro prótons próximos as carbo

nilas do anel azaspiro aparecem na forma de singleto em 2,62

ô .

Na região onde há superposição de

bandas em 2,30 a 1,49 ô tambem aparecem os demais prótons do

anel azaspiro.
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6.2.6. Análise espectrometrica por espectrometria

de massa

o espectro de massa do cloridrato

de buspirona, obtido nesta investigação, está registrado na

Figura 20. Este permite a interpretação dos grupos de frag

mentação. Os principais picos observados no referido espec-

trograma são relacionados com massa e energia.

O espectro não apresenta o pico re

lativo ao íon molecular (m/e 422), devido ã perda imediata

de HC 1 .

O primeiro pico relativo ã buspiro

na aparece em m/e 385. Admite-se, a partir daí, a ocorren

cia de fragmentação, com perda de um ou mais radicais e tam

bem de rearranjos.

Os principais picos de relação mas

sa/energia registrados são os mesmos que aparecem na litera

tura 26 , como podemos observar no esquema a seguir, Figura 29.

6.2.7. Análise espectroscópica por ressonância

- . 1 d 13magnetlca nuc ear e C

O espectro de ressonância magneti

ca protônica nuclear de 13 C do cloridrato de buspirona (Fig~

ra 21) mostra as bandas de absorção com deslocamentos quími

cos, em que e possível distinguir os sinais dos prótons de

13 C.

O deslocamento químico a 171,99 Ô

corres~onde ao carbono carbonílico.
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Na região de absorção dos carbonos

aromáticos, aparecem os sinais em 160,55 o; 157,58 o; 111,05

o, correspondentes ao carbono ligado ao nitrogênio, aos dois

carbonos iguais do anel pirimidinico e ao carbono em posição

E.ara do mesmo anel, respectivamente.

Os carbonos pertencentes ao nucleo

azaspiro são encontrados em 40,22 o -- o carbono quaternário;

37,26 o e 23,86 o -- carbonos do anel de 5 membros.

Os carbonos vizinhos ao carbono qu~

ternário aparecem em campo mais baix0 70 .

Os sinais relativos aos carbonos al

quilicos aparecem em 24,77 o (carbonos 2 e 3 do grupo buti

la), 37,54 o e 39,14 o (carbonos ligados ao nitrogênio).

Em 56;51 o e 51,25 o aparecem os pio

cos dos carbonos do anel piperazinico.

Os carbonos vizinhos ã carbonila

aparecem em 44,47 o.

6.2.8. Curva de termogravimetria em ar comprimido

As curvas de termogravimetria em ar

comprimido do cloridrato de buspirona como tal e recristali

zado de isopropanol (Figuras 22a e 22b) apresentam as dife

renças caracteristicas de porcentagem de perda de massa mole

cular correspondentes aos fragmentos em função da elevação

da temperatura em graus Kelvin, podendo assim diferenciar o

cloridrato de buspirona como tal e do recristalizado em isopropanol.
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6.2.9. Curva de termogravimetria em atmosfera de

nitrogênio

As curvas de termogravimetria em at

mosfera de nitrogênio do cloridrato de buspirona como tal e do

~escristalizado de isopropanol (Figuras 23a e 23b), aprese~

tam as diferenças caracteristicas de porcentagens de perda

de massa molecular correspondentes aos fragmentos do clori

drato de buspirona como tal e do recristalizado de isopropanol

em função da temperatura em graus Kelvin. Neste processo ap~

recem dois fragmentos correspondentes às perdas de massa mo

lecular.

6.2.10. Curva de calorimetria exploratória

diferencial

As curvas de calorimetria explorató

ria diferencial em atmosfera de argônio do cloridrato de bus

pirona como tal e do recristalizado de isopropanol estão expos

tas nas Figuras 24a e 24b. No cloridrato de buspirona como

tal aparecem quatro formas de natureza de transição: endot~~

mica, exot~rmica, endot~rmica e exot~rmica, correspondentes

aos fenômenos: fusão, cristalização parcial, nova fusão e es

ta~ilitação têrmica', respectivamente. Jã no cloridrato de

buspirona recristalizado de isopropanol aparecem duas formas

de natureza de transição: endotêrmica e exot~rmica,correspo~

dentes aos fenômenos: fusão e estabilização t~rmica, respec

tivamente.
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6.2.11. Curva de cromatografia liquida de alta

resolução

A curva de cromatografia liquida de

alta resolução do cloridrato de buspirona na materia-prima,

representada na Figura 25, apresenta os seguintes picos ca

racteristicos: 2,61 e 3,71, com as respectivas ãreas: 158960

e 361590.

6.3. DETERMINAÇAo QUANTITATIVA

6.3.1. Pelo metodo de micro-Kjeldahl

Analisando os valores dos limites

de confiança das medias, ·obtidos no doseamento do cloridrato

de buspirona por este metodo, observa-se que o procedimento

fornece resultado preciso tanto para a matéria-prima quanto

para o fármaco na forma de comprimidos.

6.3.2. Por gravimetria

Tentou-se desenvolver o metodo gravl

métrico adequado mediante emprego de reagentes diversos, co

mo ãcido picrolônico, âcidosilicotungstico e reineckato de

amônio. Em todos os ensaios obtiveram-se precipitados.

Por insufici~ncia de elementos para

determinação do peso molecular dos produtos das reações, não

foi possivel obter os fatores gravimetricos para fins quantl

tativos.
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6.3.3. Por potenciometria com nitrato de prata

0,01 !i

Por este metodo obteve-se resultado

preciso apenas na materia-prima.

6.3.4. Por doseamento em meio não-aquoso com ácido

perc1õrico

6.3.4.1. Por vo1umetria com ácido perc1õrico

o, 01 M---

O doseamento desenvolvido para o

c1oridrato de buspirona em meio não-aquoso com ácido perc1õ

rico baseou-se na possive1 protonização dos nitrogênios bá-

sicos da piperazina. Sendo base fraca na forma de c1oridra

to, foi preciso adicionar o acetato de mercurio para trans

formar o cloreto do c1oridrato em cloreto de mercurio, sal

não ionizáve1 em meio acetico, e assim liberar a base livre

para ser doseada em meio não-aquoso com ácido perc1õrico 0,01

M em meio acêtico. Forneceu resultados semelhantes com dois

indicadores usados. Entretanto, o ponto de viragem e mais

nitido quando se emprega, como indicador, o vermelho de qui

na1dina. Este metodo forneceu resultados precisos tanto na

matêria-prima quanto em comprimidos~
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6.3.4.2. Por potenciometria com ãcido

perc16rico 0,01 M

o doseamento do cloridrato de buspl

rona por potenciometria foi desenvolvido com ãcido perc16ri

co 0,01 M em meio acetico. Obteve-se o ponto de equivalên

cia por diferença de potencial, usando o potenciômetro, na

ausência do indicador.

6.3.5. Por espectrofotometria no ultravioleta

6.3.5.1. Em ãcido clorldrico 0,1 M

Trata-se de metodo de fãcil execu

çao, embora não registrado na literatura.

O coeficiente de correlação (0,9997)

permite concluir pela existência de correlação linear entre

as duas variâveis consideradas, a saber, concentração do clo

ridrat~ de buspirona e absorvância. A Figura 26 comprova II

nearidade. Este metodo apresentou boa precisão e exatidão

no doseamento do cloridrato de buspirona em comprimidos. O

teor de porcentagem ob~ido nos comprimidos Ansitec foi maior

do que nos comprimidos Buspar e Buspanil, devido ao excesso

de princlpio ativo adicionado pela industria farmacêutica p~

ra prevenir posslvel perda do mesmo.

6.3.5.2. Em meio metan61ico

Igualmente de fãcil execução, tal c~

mo o metodo anterior, apresentou precisão satisfat6ria e coe
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ficiente de correlação 0,9996. Ha, pois, relação linear

entre as duas variaveis, concentração do cloridrato de buspl

rona e absorvância, o que pode ser observado ã Figura 27.

Este mitodo apresentou boa precisão

e exatidão no doseamento do c1oridrato de buspirona em com

primidos.

6.3.5.3. Em agua destilada

Igualmente de faci1 execuçao, como

os anteriores, apresentou boa precisão e coeficiente de cor

relação 0,9991. Há, pois, relação linear entre as duas va

riáveis, concentração do c10ridrato de buspirona e absorvân

cia, o que pode ser observado ã Figura 28.

Ao contrário dos anteriores,este me

todo não apresentou exatidão satisfatória no doseamento do

c1oridrato de buspirona em comprimidos, embora apresente boa

precisão.



CAPITULO VI I

7. CONCLUSOES

7.1. O cloridrato de buspirona pode ser caracterizado pelos

segu in tes tes tes: fa i xa de fusão, ~~~~fr'tf'a-r, pH lU--- . ...e
o.;I("<--t.

e ~~~~r~crâOê. Destes, o mais indicado e a faixa de

fusão.

7.2. Entre as provas de identificação do cloridrato de busp~

rona, recomenda~e, pela simplicidade de execução, a e~

pectrofotometria no infravermelho j ' Outras provas passi

veis de serem utilizadas são a anãlise cromatogrãfica,

a precipitação com nitrato de prata, a espectrofotome

tria no ultravioleta, a espectroscopia de ressonância

magnetica protânica, a espectrometria de massa, a termo

gravimetria, a calorimetria exploratõria diferencial e

a cromatografia liquida de alta resolução.

7.3. Parà'-.~ determinação q~uanti!.A-tiva do clsvi,orato de busp~

rona, m~prãtico ê o doseamento por volumetria com

ãcido percl~ em meio ac- ico. O metodo gravimetr~
co nao se mostrou sà~i_s~atõrio em razão da insuficiên-

c i a de da dos ._ Ou { r os m~s, como dos e ame nto de ni t r o

gênio p~r micro-Kjeldahl, pot-~ometria com nitrato de

prata, potenciometria com ãcido pfrrclõrico, e espectro-

113
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fotometria no ultravioleta, podem ser satisfatoriamente

empregados. A variante do metodo espectrofotometrico

com ácido clorídrico 0,1 ~, utilizada no presente traba

lho, representa, face aos resultados obtidos, alternati

va útil para o doseamento do cloridrato de buspirona na

materia-prima e em comprimidos.



R E S U M O

A buspirona, ansiolitico da segunda

geraçao usada no tratamento de ansiedade, foi analisada fisi

co-quimica e quimicamente, com o objetivo de fornecer subsi

dios para a respectiva monografia. Fizeram-se os seguintes

testes de caracterização deste fármaco: faixa de fusão, aná

lise elementar, pH, umidade e solubilidade. Realizaram-se

igualmente -as provas de identificação constante de: análise

cromatográfica, ensaio de cloreto, espectro no infravermelho,

espectro no ultravioleta, espectro de ressonância magnetica

protônica, -espectro de massa, espectro de carbono-13, termo

gravimetria, calorimetria exploratõria diferencial e cromato

grafia liquida de alta resolução. Efetuaram-se, também, de

terminações quantitativas pelos seguintes metodos: micro

Kjeldahl, gravimetrico, potenciometrico com nitrato de pra

ta, doseamento com ácido perclõrico em meio acetico por volu

metria e potenciometria e espectrofotometrico no ultraviole

ta. Concluiu-se que: 1) o teste de caracterização mais ind~

cado e o ponto de fusão; 2) das provas de identificação, as

mais simples e rápidas são as seguintes: identificação de clo

reto, infravermelho e ultravioleta; 3) dos metodos de deter

minação quantitativa, mais prático e o doseamento com ácido

perclõrico em meio acetico, usando como indicador o vermelho

de quinaldina.
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S U M M A R Y

Buspirone, a new non-benzodiazepine

anxio1ytic agent which is effective in the treatment of

anxiety, was ana1yzed by physicochemica1 and chemica1

methods, having in mind a monograph of this drug. The

fo11owing characterization tests of this drug were performed:

me1ting range, e1ementary ana1ysis, pH, 10ss in drying,

solubi1ity. The fo11owing identification tests were a1so

carried out: chromatographic ana1ysis, identification of

ch1oride, infrared absorption, u1travio1et absorption,

protonic magnetic resonance spectra, mass spectrum, carbon

13 C NMR spectroscopy, thermogravimetry and high performance

1iquid chromatography. Quantitative determinations were

obtained through the fo11owing methods: micro-Kje1dah1,

gravimetry, potenciometry, non-aqueous titration with

perch10ric acid and u1travio1et spectrometry. The fo11woing

conc1usions were reached: 1) the best characterizati·on test

is the me1ting range; 2) the simp1est and quickest tests of

identification are: identification of ch1oride, infrared and

u1travio1et spectrophotometry; 3) the most practica1 method

is the non-aqueous assay with perch10ric acid.
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