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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo obter e caracterizar complexos binários e 

ternários de benznidazol (BNZ) com ciclodextrinas e polímeros hidrossolúveis 

com a finalidade de melhorar a solubilidade do fármaco. Efetuou-se a 

caracterização físico-química do fármaco avaliando-se solubilidade, calorimetria 

exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TGA), investigação de novas 

formas cristalinas e a definição de parâmetros para o ensaio de dissolução 

intrínseca. Posteriormente, esses dados foram utilizados como referência nos 

estudos de caracterização dos complexos de inclusão. Os complexos binários 

utilizaram as ciclodextrinas naturais �CD, �CD e �CD, e os ternários a �CD e 

HP�CD e adição de 1,0% de polímeros hidrossolúveis (povidona e copovidona). 

Os complexos foram secos em estufa e adicionalmente dois métodos de preparo 

– co-evaporação e liofilização – foram empregados para comparação e escolha 

do mais adequado. O estudo de caracterização dos complexos foi realizado 

através do método de solubilidade de fases, DSC e TGA. A constante de 

estabilidade, a eficiência de complexação e solubilidade sugeriram maior 

interação do fármaco com a �CD. Nos complexos ternários, a utilização de 

copovidona foi mais efetiva que a povidona. Houve aumento da solubilidade 

quando os complexos foram preparados pelo método de liofilização. A melhor 

solubilidade foi alcançada pelos complexos BNZ:�CD (0,84 mg/mL) e 

BNZ:�CD:copovidona (0,86 mg/mL) preparados pelo método de liofilização. 

 

 

Palavras-chave: Benznidazol, Caracterização físico-química, Ciclodextrina, 

Polímeros hidrossolúveis, Solubilidade. 



ABSTRACT 

 

The present study was aimed to obtain and characterize binary and ternary 

complexes of benznidazole (BNZ) with cyclodextrins and water-soluble 

polymers with the purpose to improve the solubility of drug.  It was performed  

the physicochemical characterization of BNZ by differential scanning calorimetry 

(DSC), thermogravimetry (TGA), investigation of new crystalline forms and the 

definition of parameters for the intrinsic drug dissolution test of intrinsic 

dissolution.  Subsequently, these informations were used as reference in the 

studies of characterization of the inclusion complexes.  The binary complexes 

were prepared with the cyclodextrins �CD, �CD and �CD and the ternary with 

�DC and HP�CD and addition of 1.0% of water-soluble polymers (povidone and 

copovidone).  The complexes were dried in tray drayer and additionally two 

methods of preparation – coevaporation and lyophilization – were employeed 

for comparison and the best was selected. The characterization of the 

complexes was carried out by phase-solubility method, DSC and TGA.  The 

constant of stability, the efficiency of complexation and solubity suggested 

higher interaction of the drug with the �CD.  In the ternary complexes, the use 

of copovidone was more effective in the solubility than to povidone.  There was 

an increased of solubility when the complexes were prepared by lyophilization.  

To best solubility was achieved by the complexes BNZ:�CD (0.84 mg/ml) and 

BNZ:�CD:copovidone (0.86 mg/ml) prepared by lyophilization method. 

 

 

Keywords: Benznidazole, physicochemical characterization, Cyclodextrin, 

water-soluble polymers, Solubility. 

 



CAPÍTULO 1 1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 
 

COMPLEXOS TERNÁRIOS CONTENDO FÁRMACO, CICLODEXTRINA E 

POLÍMERO HIDROSSOLÚVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 2 

 

RESUMO 

 

Fármacos insolúveis ou pouco solúveis em água têm sido 

freqüentemente complexados às ciclodextrinas (CDs) para aumentar a 

solubilidade aquosa e melhorar a dissolução de suas formas farmacêuticas 

sólidas, visando melhorar a biodisponibilidade dos mesmos. No entanto, as formas 

farmacêuticas podem atingir um elevado volume, em função da quantidade de CD 

requerida, sendo necessário aumentar a eficiência de solubilização da CD com 

menores quantidades das mesmas, o que pode ser obtido com a inclusão de 

pequenas quantidades de polímeros hidrossolúveis no sistema fármaco:CD. A 

adição de polímeros hidrofílicos aumenta, marcadamente, a eficiência de 

complexação das CDs e a constante de estabilidade, indicando maior eficiência de 

solubilização da CD. A escolha do polímero a ser utilizado na complexação deve 

ser criteriosa, considerando, principalmente, sua hidrossolubilidade e ausência de 

atividade farmacológica. Os estudos sobre os complexos ternários ganharam 

destaque nas últimas décadas, sendo possível encontrar na literatura científica 

vários fármacos, nos quais a obtenção de complexos fármaco:CD:polímero 

hidrossolúvel foi objetivo de investigação. 

 

 

Palavras-chave: Benznidazol, Ciclodextrina, Polímero, Complexos ternários, 

Solubilidade. 
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1. Introdução 

 

A complexação com ciclodextrinas (CDs) tem sido freqüentemente 

usada para aumentar a solubilidade aquosa e dissolução de compostos insolúveis 

ou levemente solúveis em água, em uma tentativa de melhorar a 

biodisponibilidade oral (MURA et al., 2001; AMMAR et al., 2006). Quando 

possível, a concentração de CDs nas formulações deve ser otimizada devido ao 

volume que as formas farmacêuticas podem atingir e ao seu potencial 

toxicológico. Assim, a otimização da complexação é muito importante quando a 

baixa eficiência de complexação requer maior quantidade de CD que o aceitável 

para formas sólidas ou líquidas (MURA et al., 2001). 

 

O aumento no volume das formulações representa uma etapa crítica na 

aplicabilidade dos complexos de inclusão com CDs. Pode-se considerar que 1 g 

de um complexo sólido corresponde de 100 a 250 mg de fármaco (sendo o peso 

molecular do fármaco de 200 a 400 g/mol e a CD de 1200 a 1500 g/mol).  Desse 

modo, o uso das CDs em formas farmacêuticas sólidas orais é limitada a fármacos 

em dosagens inferiores a 200 mg e que possuam boas propriedades 

complexantes (LOFTSSON & BREWSTER, 1996). 

 

Uma estratégia adotada para aumentar a complexação entre o fármaco 

e a CD é a adição de pequenas quantidades de polímeros hidrossolúveis no 

sistema, aumentando a eficiência de solubilização da CD com menores 

quantidades das mesmas (LOFTSSON & FRIDRIKSDÓTTIR, 1998; MURA, et al., 

2001). Tais resultados são atribuídos ao efeito sinérgico de solubilização do 

polímero e da CD na formação do complexo ternário fármaco, ciclodextrina e 

polímero hidrossolúvel (CARRIER et al., 2007). 
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Os polímeros hidrossolúveis podem interagir com as moléculas de 

fármaco, de CDs e com os complexos fármaco:CD (LOFTSSON, et al., 1996). O 

mecanismo envolvido no aumento da eficiência de complexação das CD na 

presença dos polímeros hidrossolúveis não está totalmente esclarecido, mas 

acredita-se que estes diminuem a mobilidade das CDs e aumentam a solubilidade 

dos complexos formados (VEIGA et al., 2006). Tem sido demonstrado que a 

adição de polímeros hidrossolúvei’s é capaz de aumentar a biodisponibilidade de 

fármacos com uma redução de até 80% da quantidade de CD incorporada 

(LOFTSSON & FRIDRIKSDÓTTIR, 1998; MURA et al., 2001). 

 

Assim, o objetivo do presente trabalho é revisar este tema específico, 

abordando, sobretudo, aspectos relacionados à complexação de fármacos, 

ciclodextrinas e polímeros hidrossolúveis para otimização da quantidade de CDs, 

com finalidade de aumentar a solubilidade do fármaco e reduzir o volume das 

preparações.  

 

 

2. Formação de complexos ternários 

 

Quando um determinado polímero hidrossolúvel, uma CD e o fármaco 

são misturados em solução e assim obtidos complexos ternários, é possível 

alcançar uma maior solubilização do fármaco que quando o polímero e CD são 

utilizados separadamente, obtendo, dessa maneira, um efeito sinérgico 

(LOFTSSON et al., 1994). As formulações contendo complexos fármaco:CD 

acrescidos de um polímero hidrossolúvel têm sido capaz de aumentar a 

biodisponibilidade de formulações com até 80% menos CD (LOFTSSON & 

FRIDRIKSDÓTTIR, 1998; MURA et al., 2001). Na presença de água, o polímero 

linear auxilia a molhabilidade das partículas o que resulta na aceleração da 

dissolução e aumento da quantidade de fármaco liberado in vitro (LAHIANI-SKIBA 

et al., 2006). 
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Este efeito sinérgico foi descrito, por exemplo, para a carbamazepina 

por Smith e colaboradores (2005) num complexo onde, além do fármaco, foi 

utilizada a sulfobutileter-�CD (SBE�CD) e, como polímero, a 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC). 

 

Ribeiro e colaboradores (2003) citam a possível interação dos polímeros 

hidrossolúveis com moléculas de fármaco através de ligações eletrostáticas do 

tipo íon-íon, íon-dipolo e dipolo-dipolo, forças de Van der Walls e pontes de 

hidrogênio.  

 

A interação dos polímeros com CDs e complexos de fármaco:CD ocorre 

com a superfície externa da molécula de CD ou por inclusão das moléculas. As 

interações estabelecidas são do tipo Van der Walls e pontes de hidrogênio, 

formando agregados fármaco-CD-polímero (LOFTSSON, 1998; VALERO et al., 

2003). A FIGURA 1 demonstra a interação dos polímeros com as moléculas de 

CDs ou com os complexos fármaco:CD. 

 

FIGURA 1. Representação da formação dos complexos ternários entre fármaco, 

ciclodextrina e polímero hidrossolúvel. FONTE: VEIGA et al., 2006. 
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A estrutura química resultante das interações de fármaco, ciclodextrina 

e polímero hidrossolúvel permanece desconhecida, mas se reconhece que em 

solução aquosa os polímeros estabilizam micelas e outros tipos de agregados, 

diminuem a mobilidade das CDs e aumentam a solubilidade dos complexos 

através de alterações na hidratação das moléculas de CD e na estrutura 

tridimensional. Esse processo pode ser acelerado pelo aquecimento do sistema 

ternário (LOFTSSON et al., 2005). 

 

Assim, é possível acelerar a ativação das ligações entre os 

componentes do sistema durante a preparação dos complexos, mediante 

aquecimento realizado tanto em autoclave (120 a 140ºC) durante 20 a 40 minutos, 

quanto em banho de ultrassom à temperatura superior a 30ºC por 1 hora, ou ainda 

por aquecimento em microondas a 40ºC durante 5 minutos (LOFTSSON et al., 

2005). 

 

Os parâmetros termodinâmicos demonstram que diferentes forças e/ ou 

mecanismos estão envolvidos na formação do complexo, dependendo da 

presença ou ausência do polímero. A adição de polímeros altera a entropia (�Sº) 

do sistema que se torna mais negativa, indicando a formação de uma estrutura 

com maior ordem (LOFTSSON et al., 1994).  

 

As diferenças estruturais e de polaridade das moléculas de CDs podem 

estabelecer diferentes tipos de interação com o polímero e o fármaco, e 

consequentemente, distinta eficiência de complexação. Na complexação de 

vinpocetina na presença de �CD e sulfobutileter-�CD (SBE�CD) foi avaliado o uso 

dos polímeros PVP e HPMC. Os melhores resultados de eficiência de 

complexação foram obtidos com o PVP na presença da �CD e HPMC quando 

usada a SBE�CD (RIBEIRO et al., 2003).  
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Por outro lado, os complexos ternários que utilizam derivados da CD, 

tais como a SBE�CD e hidroxipropil-�CD (HP�CD) podem apresentar resultados 

de dissolução maiores que os demais complexos que utilizaram as CDs naturais. 

A HP�CD é muito utilizada na área farmacêutica devido a sua forma amorfizada, 

alta solubilidade em água e habilidade de solubilização, além de ter baixo custo e 

baixa toxicidade (AMMAR et al., 2006).  

 

Levando em consideração os aspectos observados quanto à preparação 

dos complexos ternários, pode-se concluir que os polímeros hidrossolúveis 

interagem com as moléculas de CDs ou com os complexos binários formando uma 

cadeia linear de polímero entre os vários complexos binários. Estes complexos 

ternários adquirem melhor solubilidade que os correspondentes complexos 

binários, pois apresentam superiores valores de constante de estabilidade (VEIGA 

et al., 2006). 
 

 

 

3. Eficiência de complexação e constante de estabilidade 

 

 

As CDs, os polímeros e os complexos fármaco:CD, segundo Loftsson e 

colaboradores (2007), formam agregados capazes de solubilizar fármacos e 

outras moléculas hidrofóbicas através de mecanismo do tipo micelar. Portanto, a 

constante de estabilidade (KC) determinada a partir do diagrama de solubilidade 

de fases, é uma constante de estabilidade aparente para alguns complexos, 

descrevendo o efeito combinado de várias estruturas na solubilidade do fármaco. 

Sendo assim, a determinação da eficiência de complexação (EC) seria um método 

mais preciso para avaliar o efeito solubilizante das CDs. 
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A constante de estabilidade de um complexo é determinada a partir do 

declive e da solubilidade intrínseca do fármaco (S0) em um meio de complexação 

(Equação 1). Teoricamente, o intercepto (Sint) do diagrama de solubilidade de 

fases seria idêntico a S0. No entanto, os fármacos com solubilidade aquosa menor 

que 0,1 mM, apresentam intercepto no diagrama de solubilidade de fases 

geralmente muito maior que a solubilidade intrínseca (Sint), resultando em valores 

imprecisos de KC. Então, EC é calculada a partir do declive dos diagramas de 

solubilidade de fases e é independente de ambos, S0 e Sint (Equação 2) 

(LOFTSSON et al., 2007). 

 

(1) 

KC = Declive 

   S0 X (1 - declive) 

 

 

(2) 

EC = SO . K1:1 = [F/CD] = Declive 
 [CD]  (1 - declive) 

 

 

Não há um consenso de quais os valores-limite de constante de 

estabilidade apresentam aplicabilidade nas formulações farmacêuticas. Alguns 

pesquisadores referem-se às constantes entre 200 e 5000 M-1, enquanto outros 

obtiveram complexos de griseofulvina, nitrazepam, fenobarbital e vitamina K3 com 

diferentes CDs e constante de estabilidade entre 7 e 100 M-1 conferindo melhores 

propriedades físico-químicas que a forma não complexada (VEIGA et al., 2006). 

 

Os valores de KC são muitos utilizados para determinação da 

estequiometria dos complexos, bem como para comparar a afinidade dos 

fármacos às CDs e, consequentemente, verificar se na adição de polímeros 



CAPÍTULO 1 9 

hidrossolúveis ao sistema ocorre maior interação entre os componentes 

(LOFTSSON et al., 2007). 

 

 

4. Polímeros utilizados na obtenção de complexos ternários 

 

Os polímeros apresentam custo relativamente baixo e em função disso, 

vêm ganhando maior aplicabilidade na obtenção de complexos de inclusão com 

ciclodextrinas e fármacos (LAHIANI-SKIBA et al., 2006). Os requisitos mais 

importantes na escolha dos polímeros para formar complexos de inclusão com 

fármaco e CD são a hidrossolubilidade e ausência de atividade farmacológica. Os 

polímeros mais utilizados para este fim classificam-se em semi-sintéticos 

(representados pelos derivados da celulose), polissacarídeos ou polipeptídeos 

naturais e sintéticos (VEIGA et al., 2006). A TABELA 1 demonstra exemplos dos 

polímeros mais utilizados para preparação de complexos ternários de inclusão.  

 

 

TABELA 1. Polímeros mais utilizados na obtenção de complexos ternários de 

inclusão. 

Natureza dos polímeros Polímero 

Pectina 

 Mucina 

Agar  

Alginato de sódio 

Carrafenina 

Caseína 

Escleroglucano 

Natural 

Gelatina 
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Metilcelulose (MC) 

Hidroxietilcelulose (HEC) 

Hidroxipropilcelulose (HPC) 

Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) 

Hidroxietilmetilcelulose (HEMC) 

Semi-sintético 

Carboximetilcelulose (CMC) 

Povidona (PVP) 

Polietilenoglicol (PEG) 

Copovidona 

Sintético 

Polivinil álcool (PVA) 

 

É interessante notar que não há uma faixa pré-estabelecida da 

concentração ideal de polímero para obtenção de complexos ternários. No 

entanto, sabe-se que, em altas concentrações, a viscosidade do meio aumenta, 

prejudicando a complexação (RIBEIRO et al., 2003). A quantidade de polímero 

deve ser tal que o efeito solubilizante seja maximizado, mas insuficiente para 

causar um aumento significativo da viscosidade. Nos estudos de Loftsson e 

colaboradores (1994) com hidrocortisona, 17�-estradiol e triancinolona em solução 

aquosa de HP�CD 10% (p/v), a concentração ideal de polímeros foi entre 0,05 e 

0,25% (p/v) e maiores concentrações levaram à diminuição da solubilidade do 

fármaco. 

 

Estudos demonstraram que HPMC e PVP aumentam a complexação da 

hidrocortisona, dexametasona e naproxeno com a �CD. Valero e colaboradores 

(2003) observaram que em baixas concentrações de PVP, o processo de 

complexação é dirigido entropicamente, já em maiores proporções é favorecido 

entalpicamente (AMMAR et al., 2006). 
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Para obtenção de complexo ternário glimepirida:HP�CD:polímero, a 

dissolução do fármaco foi dependente da concentração de HPMC e PVP e o 

melhor resultado de solubilidade foi obtido empregando-se concentração de 20% 

de polímero. Entretanto, Ammar e colaboradores (2006a) verificaram que 

utilizando a �CD e PEG, a dissolução da glimepirida foi independente da 

concentração de polímero. Assim, a dissolução do fármaco pode estar relacionada 

ao quão as moléculas do complexo estão intimamente dispersas dentro da matriz 

polimérica através de interações entre o exterior do complexo e o polímero 

(AMMAR et al., 2006a). 

 

As diferenças estruturais e de polaridade que se estabelecem entre os 

componentes do sistema refletem-se nos valores de eficiência de complexação 

dos mesmos (RIBEIRO et al., 2003). Alguns exemplos são demonstrados na 

TABELA 2. 

 

 

 

 TABELA 2. Solubilidade do fármaco sem ciclodextrina (S0), no sistema ternário 

(STERNÁRIO) e Eficiência de Complexação (EC). Fonte: adaptado de BREWSTER & 

LOFTSSON, 2007. 

Fármaco Ciclodextrina a Polímero b S0        
(mg/mL) c 

STERNÁRIO 
(mg/mL) d EC e 

HP�CD Ausente 0,64 3,60 0,197 

HP�CD HPMC 0,90 4,40 0,356 

HP�CD CMC 0,59 3,60 0,209 
Acetazolamida 

HP�CD PVP 0,94 3,70 0,273 

HP�CD Ausente 0,26 0,65 0,548 

HP�CD HPMC 0,33 8,00 0,829 

HP�CD CMC 0,18 8,40 0,709 
Carbamazepina 

HP�CD PVP 0,28 8,50 0,701 
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RM�CD Ausente 0,06 12,30 0,708 

RM�CD HPMC 0,06 11,60 0,789 

RM�CD CMC 0,06 11,50 0,805 
Finasterida 

RM�CD PVP 0,06 11,60 0,844 

HP�CD Ausente 0,05 2,10 0,109 

HP�CD HPMC 0,27 2,10 0,076 

HP�CD CMC 0,05 1,50 0,127 
Oxazepam 

HP�CD PVP 0,10 1,40 0,115 
 

a 2-hidroxipropil-�-ciclodextrina (HP�CD); Randomly methyladed �-cyclodextrin 

(RM�CD). 
b 0,10% (p/v) hidroxipropil metilcelulose (HPMC); 0,25% (p/v) 

carboximetilcelulose sódica (CMC); 0,25% (p/v) polivinilpirrolidona (PVP). 
c Solubilidade do fármaco no meio de complexação na ausência de CD. 
d Solubilidade do fármaco no meio de complexação na presença de polímero 

10% (p/v) de CD. 
e Eficiência de complexação calculada de acordo com a Equação (2). 

 

5. Aplicações farmacêuticas dos complexos ternários de inclusão 

 

A maioria dos fármacos que não têm suficiente solubilidade aquosa, 

contém na formulação solventes orgânicos, emulsificantes e condições extremas 

de pH extremo, que podem causar irritação e outras reações adversas (DEL 

VALLE, 2004). Os complexos fármaco:CD:polímero podem ser administrados sob 

qualquer forma farmacêutica para o tratamento de uma variedade de situações, 

dependendo da atividade farmacológica do fármaco complexado. As pesquisas 

sobre os complexos ternários vêm ganhando destaque nas últimas décadas e é 

possível encontrar muitos estudos nos quais a obtenção de complexos 

fármaco:CD:polímero hidrossolúvel é descrita para vários fármacos (TABELA 3). 
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TABELA 3. Exemplos de fármacos complexados à ciclodextrinas e polímeros 

hidrossolúveis. 

Fármaco Ciclodextrina Polímero Hidrossolúvel Referência 

HP�CD CMC LOFTSSON et al., 1994 

17�-Estradiol 
HP�CD PVP LOFTSSON & BREWSTER, 

1996 

�CD HPMC, CMC, PVP LOFTSSON & 
FRIDRILKSDÓTTIR, 1998 

HP�CD CMC, PVP LOFTSSON et al., 1994 Acetazolamida 

HP�CD HPMC, CMC, PVP LOFTSSON et al., 2005 

Acetonido de 
triancinolona HP�CD CMC LOFTSSON et al., 1994 

�CD HPMC, CMC, PVP LOFTSSON & 
FRIDRILKSDÓTTIR, 1998 Alprazolam 

HP�CD CMC LOFTSSON et al., 1994 

SBE�CD HPMC, PVP SMITH et al., 2005 

HP�CD CMC, PVP LOFTSSON et al., 1994 

�CD HPMC, CMC, PVP LOFTSSON & 
FRIDRILKSDÓTTIR, 1998 

Carbamazepina 

HP�CD HPMC, CMC, PVP BREWSTER & LOFTSSON, 
2007 

Celecoxib HP�CD HPMC, PEG, PVP CHOWDARY & SRINIVAS, 
2006 

Clotrimazol HP�CD CMC, PVP LOFTSSON et al., 1994 

HP�CD HPMC LOFTSSON et al., 1994 
Dexametasona 

�CD HPMC, CMC, PVP LOFTSSON & 
FRIDRILKSDÓTTIR, 1998 

Diazepam HP�CD CMC LOFTSSON et al., 1994 
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Econazol HP�CD CMC, PVP LOFTSSON et al., 1994 

HP�CD CMC, PVP LOFTSSON et al., 1994 

Etoxizolamida 
�CD HPMC, CMC, PVP LOFTSSON & 

FRIDRILKSDÓTTIR, 1998 

Finasterida RM�CD HPMC, CMC, PVP BREWSTER & LOFTSSON, 
2007 

Glibenclamida �CD, HP�CD, 
SBE�CD HPMC SAVOLAINEN et al., 1998  

Glimepirida �CD, HP�CD, 
SBE�CD HPMC, PEG, PVP AMMAR et al., 2006a 

�CD, �CD e 
�CD 

PEG WULFF & ALDÉN, 1999 

Griseofulvina 

�CD CMC DHANARAJU et al., 1998 

HP�CD CMC LOFTSSON et al., 1994 

HP�CD HPMC, PVP LOFTSSON & 
SIGURDARDOTTIR, 1994 

HP�CD HPMC, CMC, PVP LOFTSSON et al., 2005 
Hidrocortisona 

RM�CD HPMC, CMC, PVP LOFTSSON et al., 2005 

Indometacina �CD, �CD e 
�CD 

PEG WULFF & ALDÉN, 1999 

�CD HPMC, CMC, PVP LOFTSSON & 
FRIDRILKSDÓTTIR, 1998 Metazolamida 

HP�CD HPMC, CMC, PVP LOFTSSON et al., 2005 

Miconazol HP�CD CMC LOFTSSON et al., 1994 

Midazolam SBE�CD HPMC LOFTSSON et al., 2001 

Naproxeno �CD, HP�CD PVP MURA et al., 2001 
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Nicardipino �CD PEG QUAGLIA et al., 2001 

HP�CD CMC, PVP LOFTSSON et al., 1994 

Oxazepam 
HP�CD HPMC, CMC, PVP BREWSTER & LOFTSSON, 

2007 

HP�CD CMC LOFTSSON et al., 1994 
Prednisolona 

�CD HPC UEKAMA et al., 1983 

HP�CD PEG NANDI et al., 2003 

�CD PEG LAHIANI-SKIBA et al., 2006 Progesterona 

HP�CD CMC, PVP LOFTSSON et al., 1994 

HP�CD CMC, PVP LOFTSSON et al., 1994 

�CD HPMC, CMC, PVP LOFTSSON & 
FRIDRILKSDÓTTIR, 1998 Sulfametoxazol 

HP�CD HPMC, CMC, PVP LOFTSSON et al., 2005 

Temazepam HP�CD CMC LOFTSSON et al., 1994 

Terfenadina �CD CMC CHOI et al., 2001 

Triclosan �CD CMC LOFTSSON, 1999 

Trimetoprima HP�CD PVP LOFTSSON et al., 1994 

Tropicamida HP�CD HPMC, CMC, PVP CAPPELLO et al.,2001 

Vinpocetina �CD, SBE�CD HPMC, PVP RIBEIRO et al., 2003 

 

 

A adição de polímeros hidrossolúveis poderá aumentar a 

biodisponibilidade de muitos fármacos e consequentemente será maior a 

permeabilidade desses fármacos através de membranas biológicas. Supondo que 

o fármaco seja melhor absorvido pelo organismo, a eficiência terapêutica é 

aumentada podendo em certos casos levar a redução da dose terapêutica para 

que seja exercido o mesmo efeito (CARRIER et al., 2007). 
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RESUMO  

 

O benznidazol (BNZ) é o único fármaco utilizado no Brasil para o 

tratamento específico da doença de Chagas, considerada uma doença 

endêmica que atinge a América Latina. Com o objetivo de conhecer as 

propriedades físicas e químicas da molécula de BNZ realizou-se nesse estudo 

a caracterização do fármaco e desenvolvimento de um ensaio de dissolução 

intrínseca. Foram realizadas análises de solubilidade, calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), termogravimetria (TGA), investigação de novas formas 

cristalinas e a definição dos parâmetros para o ensaio de dissolução intrínseca. 

Os resultados mostraram que o BNZ é mais solúvel em lauril sulfato de sódio. 

A curva DSC apresentou comportamento típico de fármaco cristalino com 

evento de fusão bem definido em 191,78ºC e na curva TGA a temperatura de 

termodecomposição de 249,47ºC. Observou-se formação de uma nova forma 

cristalina do fármaco com diferente morfologia e menor solubilidade. No 

desenvolvimento do ensaio de dissolução intrínseca foram definidos os 

parâmetros mais adequados para realização do mesmo. 

 
 
 
Palavras-chave: Benznidazol, Caracterização físico-química, Dissolução 

intrínseca. 
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1. Introdução 
 
 

A doença de Chagas é considerada uma doença endêmica que 

atinge a América Latina, prejudicando gravemente a saúde dos indivíduos 

infectados. Estima-se prevalência de 15 milhões de casos, distribuídos em 21 

países. Aproximadamente 28 milhões de pessoas sofrem o risco de contrair a 

infecção (WHO, 2006). 

 

O benznidazol (BNZ) - FIGURA 1 - um derivado nitroimidazólico, 

apresenta-se comercialmente na forma de comprimidos de 100 mg, sendo o 

único fármaco utilizado no Brasil para o tratamento específico da doença de 

Chagas (DEF, 2007/2008). Devido aos sérios efeitos colaterais, como náusea, 

vômito, dermatopatia, dor abdominal, neuropatia periférica, discrasias 

sangüíneas e severas reações na pele durante o tratamento com BNZ, os 

pacientes, muitas vezes, interrompem o tratamento (MARTINDALE, 2007; 

LAMAS et al., 2006).  

 

N
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FIGURA 1. Estrutura química do BNZ 

 

  

O BNZ revela-se um composto de baixa hidrossolubilidade 

(MORILLA et al., 2002 e LAMAS et al., 2006). Para fármacos relativamente 

insolúveis em água a dissolução pode ser um fator limitante na absorção, 

comprometendo assim, sua biodisponibilidade (ANSEL et al., 2000; AULTON, 

2005). 

 

A velocidade de dissolução intrínseca vem sendo largamente 

empregada na caracterização de fármacos, podendo determinar parâmetros 

termodinâmicos associados à transição de fase cristalina, na investigação do 
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fenômeno de transferência de massa durante o processo de dissolução, na 

determinação dos perfis de dissolução-pH e também conhecer a relação entre 

a porcentagem de dissolução e a forma cristalina (YU et al., 2004). 

 

A forma cristalina e a estrutura interna de um fármaco podem afetar 

suas propriedades físico-químicas. O polimorfismo é a propriedade de um 

composto químico de adotar uma ou mais formas cristalinas ou uma forma 

amorfa com características distintas do mesmo composto, sob condições 

induzidas de cristalização (ANSEL, et al.,2000; VIPPAGUNTA, et al., 2001). 

 

 O conhecimento das propriedades físicas e químicas da molécula de 

um fármaco tem um papel significativo no desenvolvimento de uma formulação, 

quer sejam líquidas, semi-sólidos ou sólidos (AULTON, 2005). Dados relativos 

à caracterização físico-química do benznidazol não são citados na literatura. 

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi a caracterização físico-química 

do BNZ e desenvolvimento de um ensaio de dissolução intrínseca adequado 

para o fármaco. 

 

 

2. Material e Métodos 

 

2.1 Materiais 

 

Foi utilizado BNZ grau farmacêutico, gentilmente cedido por Roche 

Farmacêutica (Brasil) empregado como substância química de referência. 

Solventes e reagentes de grau analítico foram empregados. 

 

2.2 Espectro de absorção no UV 

 

Uma solução de BNZ (substância química referência) em água foi 

submetida a varredura na região do ultravioleta de 200 a 400 nm em 

espectrofotômetro Beckman Coulter, DU 640 (EUA).  
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2.3 Curva analítica 

 

O BNZ (20mg) foi dissolvido em 200 mL de água destilada sob 

vigorosa agitação e em seguida submetido ao banho de ultra-som Unique, 

modelo USC-2800 (Brasil), durante 20 minutos. 

 

A solução obtida foi diluída em água nas concentrações de BNZ de 

11,56 a 62,40 �g/mL. As leituras foram realizadas em espectrofotômetro 

Beckman Coulter, DU 640 (EUA) em comprimento de onda de 324 nm. Os 

valores obtidos foram plotados (absorbância versus concentração) e equação 

da reta e o coeficiente de correlação de Person (R2) gerados a partir da 

regressão linear dos dados. 

 

 

2.4 Solubilidade 

 

A solubilidade do fármaco foi obtida pelo método do equilíbrio 

(AULTON, 2005; BARTOLOMEI et al., 2006), no qual um excesso de BNZ foi 

adicionada a 10 mL de meio e as suspensões submetidas à agitação em 

incubadora Tecnal, TE 420 (Brasil) a 200 rpm por 72 horas à temperatura de 

37ºC. Na seqüência, as amostras foram filtradas e analisadas por 

espectrofotometria ultravioleta a 324 nm. 

 

Os meios usados no ensaio de solubilidade foram: água, HCl 0,1N, 

HCl 0,01N, tampão fosfato pH 4,5, 6,8 e 7,2, suco gástrico simulado pH 1,2, 

lauril sulfato de sódio de 0,05% a 1,0% em água. 

 

 

2.5 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

A amostra do fármaco foi submetida à análise por calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) em calorímetro TA Instruments, DSC 2920 (EUA) 

sob atmosfera inerte de N2 com fluxo de 50 mL.min-1 na razão de aquecimento 
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de 10ºC.min-1 na faixa de 30 a 240ºC, utilizando-se 2 a 3 mg de BNZ em 

cadinho de alumínio hermeticamente fechado. 

  

 

2.6 Análise Termogravimétrica (TGA)  

 

As análises termogravimétricas foram efetuadas em equipamento TA 

Intruments, TGA 2950 (EUA). As amostras foram pesadas em cadinho de 

platina (8 a 15 mg) e analisadas sob atmosfera inerte de N2 com fluxo de 50 

mL/min e razão de aquecimento de 20ºC/minuto na faixa de 30 a 390ºC. 

 

2.7 Recristalização do fármaco 

 

2.7.1 Obtenção de cristais 

 

Pesou-se 500 mg de BNZ e dissolveu-se em 160 mL de álcool etílico 

com auxílio do banho de ultra-som Unique, modelo USC-2800 (Brasil) durante 

20 minutos. Retirou-se 40 mL dessa solução e adicionou-se 60 mL de água.  

Essa solução foi armazenada em geladeira por 48 horas. Após, procedeu-se a 

filtração e a amostra secada por 24 horas em estufa com circulação forçada de 

ar Fabbe-Primar (Brasil) a 40 ± 2ºC. 

 

2.7.2 Caracterização dos cristais 

 

Os cristais foram visualizados por meio de microscopia ótica, com 

microscópio Motic® MLC-150C (China) e câmera fotográfica digital FUJIFILM 

FinePix (Japão) acoplada com aumento total de 10 vezes. 

 

Ensaios de DSC foram realizados em calorímetro TA Instruments, 

DSC 2920 (EUA) sob atmosfera inerte de N2 com fluxo de 50 mL.min-1 na razão 

de aquecimento de 10ºC.min-1 na faixa de 30 a 240ºC, utilizando-se 2 a 3 mg 

do cristal. A avaliação da solubilidade dos cristais procedeu-se de acordo com 

o método do equilíbrio, descrito anteriormente no item 2.4. 
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Para análise de infravermelho foram preparadas pastilhas de KBr 

(brometo de potássio) contendo os cristais ou fármaco (substância química de 

referência), preparados em gral de ágata na proporção 1:3, prensadas com 

força de 0,5 toneladas por 4 minutos e submetidas a varredura na região do 

infravermelho médio (4000 a 400 cm-1), empregando equipamento FITR-

BOMEM Michelsson Hartman & Braun MB-100 (Alemanha). 

 

 

2.8 Dissolução Intrínseca 

  

Os ensaios de dissolução intrínseca foram realizados segundo 

recomendações da Farmacopéia Americana (UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2007), empregando aparato de dissolução intrínseca do tipo 

disco. Sobre o orifício do disco foram depositados 100 mg de BNZ , sendo 

compactado por 1 minuto em prensa, sob força de compressão de 1000, 2000 

e 3000 psi. Parte das pastilhas foram pulverizadas e submetidas a ensaios de 

DSC para avaliar o comportamento térmico do fármaco quando submetido a 

diferentes forças de compressão. 

 

Depois de compactado foram realizados ensaios de dissolução 

intrínseca em aparelho de dissolução Vankel, VK 7010 (EUA) por um período 

de 24 horas, com intervalos de coleta de 30 minutos. As amostras foram 

analisadas em espectrofotômetro UV-Vis Cary (EUA) em comprimento de onda 

de 324 nm. 

 

O meio de dissolução foi selecionado baseando-se nos resultados do 

ensaio de solubilidade. O pH do meio de dissolução foi avaliado ao início e 

término dos ensaios. 

 

A velocidade de rotação das hastes foram de 50, 75 e 100 rpm. A 

velocidade de dissolução intrínseca foi determinada plotando os dados da 

razão da quantidade dissolvida (Q) nos intervalos de coleta e área da superfície 

exposta (0,5 cm2) em função do tempo (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 

2007). 
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3. Resultados e Discussão 
  

A FIGURA 2 apresenta o espectro de absorção na região ultravioleta 

(200 a 400 nm) obtido para BNZ em água purificada. 

 

 
FIGURA 2. Espectro de absorção na região do ultravioleta (200 a 400 nm) da 

solução padrão secundário de BNZ em água purificada. 

 

O espectro de absorção do BNZ na região ultravioleta mostrou 

absorção máxima no comprimento de onda de 324 nm, sendo este utilizado 

para a quantificação do fármaco. 
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FIGURA 3. Curva analítica obtida a partir de soluções de BNZ em água nas 

concentrações de 11,56 a 62,40 �g/mL submetidas à leitura 

espectrofotométrica no UV em 324 nm.  
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A curva analítica obtida mostrou-se linear no intervalo 11,56 a 62,40 

µg/mL, apresentando coeficiente de correlação de Person (R2) de 0,9994.                                        

A FIGURA 4 demonstra a solubilidade do BNZ frente aos meios empregados 

neste estudo. 
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FIGURA 4. Valores de solubilidade de BNZ (mg/mL) em água purificada, HCl 

0,1N, HCl 0,01N, tampão fosfato pH 4,5, 6,8 e 7,2, suco gástrico simulado pH 

1,2 e LSS (0,05 a 1,0%). 

 

 

Maior solubilidade de BNZ (mg/mL) foi observada nos meios que 

continham lauril sulfato de sódio (LSS) e ácido clorídrico (HCl). Para avaliar a 

possibilidade de efeito sinérgico desses dois meios, realizaram-se ensaios de 

solubilidade com as concentrações demonstradas na FIGURA 5. 

 

 

 

 

 

1- Água 5- Tampão fosfato pH 6,8 9- LSS 0,1% 

2- HCl 0,1 N 6- Tampão fosfato pH 7,2 10- LSS 0,2% 

3- HCl 0,01 N 7- Suco gástrico simulado pH 1,2 11- LSS 0,5% 

4- Tampão fosfato pH 4,5 8- LSS 0,05% 12- LSS 1,0% 
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FIGURA 5. Valores de solubilidade de BNZ em HCl, lauril sulfato de sódio e 

sistemas solventes formados pela combinação de ambos. 

 
 
 

A combinação dos solventes não mostrou alteração significativa 

sobre a solubilização do BNZ. Dessa forma, optou-se pelo uso de LSS 0,1% 

como o meio de dissolução do BNZ, por apresentar solubilidade suficiente para 

estabelecer a condição sink em um ensaio de dissolução, além da facilidade de 

trabalho pelo uso de menor concentração de tensoativo no meio. 

 

A FIGURA 6 mostra o comportamento térmico do BNZ. A curva DSC 

apresentou evento endotérmico de fusão do BNZ em 191,78ºC. O tratamento 

da curva DSC permitiu a determinação da pureza do fármaco (99,3%). 
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FIGURA 6. Curvas termoanalíticas de DSC e TGA de BNZ obtidas sob 

atmosfera dinâmica de N2 e razão de aquecimento 10ºC.min-1 (DSC) e 20ºC. 

min-1 (TGA) na faixa de 30 a 390ºC. 

 

 

Segundo Figueiras (2007) o evento exotérmico na curva DSC em 

286,79ºC poderia referir-se à decomposição térmica de fármaco. No entanto, 

este evento pode estar relacionado à transição vítrea do BNZ, conforme 

comportamento calorimétrico de alguns fármacos citados por Villaverde (2005). 

 

A análise termogravimétrica (TGA) permite determinar as perdas de 

massa que se produzem no fármaco quando submetido ao aquecimento. A 

curva TGA mostrou grande estabilidade térmica entre 30 e 210ºC, seguida de 

perda de massa acentuada em 249,47�C (Tonset), possivelmente associada à 

termodecomposição do BNZ. 

 

Durante os estudos de caracterização de um fármaco a investigação 

da presença de polimorfos é muito importante, já que cristais diferentes podem 

apresentar propriedades físico-químicas muito distintas entre si, sendo capazes 

de influenciar a estabilidade e biodisponibilidade do fármaco (ANSEL, et al., 

2000; LACHMAN, et al., 2001). 

 

A morfologia do BNZ (substância química de referência) e material 

obtido após recristalização é mostrado na FIGURA 7. 
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                                                     (a)                                                            (b) 
 

FIGURA 7. Microscopia ótica do BNZ (a) e após sua recristalização (b) com 

aumento de 10 vezes. 

 
 

Observando a FIGURA 7 é possível verificar a mudança para a forma 

de cristais aciculares bem definidos (b). A solubilidade aquosa do cristal de 

BNZ obtido foi de 0,17 mg/mL. Sendo assim, a recristalização originou uma 

estrutura menos solúvel que o fármaco analisado inicialmente. O 

comportamento térmico da amostra de BNZ obtida por recristalização é 

mostrado na FIGURA 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Curvas DSC de BNZ e do cristal, obtidos sob atmosfera dinâmica 

de N2 (50mL.min-1) e razão de aquecimento 10ºC.min-1. 

 

Somente pequena alteração no comportamento térmico da amostra 

foi observada quando comparado com o fármaco BNZ (substância química de 
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referência). O fármaco com temperatura de fusão em 191,78ºC e Tonset 

189,69ºC e a amostra obtida após recristalização com evento endotérmico em 

191,42ºC e Tonset 189,78ºC permitem inferir uma estrutura cristalina 

possivelmente semelhante entre o fármaco inicial e a amostra recristalizada. 

 

O espectro de IV obtido da amostra de BNZ e de sua recristalização 

pode ser observado na FIGURA 9. Não houve modificações nas bandas de 

absorção do fármaco após recristalização. 

 

  (a)                                                          (b) 

      
 

FIGURA 9. Espectro de absorção na região do infravermelho médio da amostra 

de BNZ (a) e após sua recristalização (b). 

 

 

Segundo a Farmacopéria Americana (UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2007) a condição sink deve ser mantida durante o ensaio de 

dissolução. O meio lauril sulfato de sódio 0,1% foi empregado no ensaio de 

dissolução intrínseca já que melhor reproduziu condições sink. O emprego de 

LSS em concentração maior que 0,1% mostrou melhor solubilização do 

fármaco (FIGURA 4), entretanto, o emprego de grandes quantidades de 

tensoativo não é recomendado já que altera as condições hidrodinâmicas do 

meio. O volume de 1000 mL de meio foi escolhido para atender o parâmetro 

descrito para condições sink no qual o volume de meio deve ser 2 – 10 vezes 

maior que a solubilidade intrínseca do fármaco. 
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A FIGURA 10 mostra as curvas DSC das pastilhas de BNZ obtidas 

sob as forças de compressão de 1000, 2000 e 3000 psi. 

 

 

 
 

FIGURA 10. Curvas DSC referentes ao BNZ não compactado e sob forças de 

compressão de 1000, 2000 e 3000 psi, obtidas através de atmosfera de N2 

(50mL.min-1) e razão de aquecimento 10ºC/minuto na faixa de 30 a 240ºC. 

 

A TABELA 1 mostra os valores de temperatura de fusão e 

temperatura inicial de fusão (Tonset) para as pastilhas de BNZ obtidas nas 

diferentes forças de compressão. 

 

TABELA 1. Valores de temperatura de fusão e temperatura inicial de fusão 

(Tonset) de BNZ obtidos a partir da análise de DSC com forças de compressão 

de 1000, 2000 e 3000 psi. 

FORÇA DE COMPRESSÃO (psi) TEMPERATURA DE FUSÃO (ºC) Tonset (ºC) 

1000 191,50 190,53 
2000 191,50 190,17 
3000 191,39 190,19 

 

 

Não se observou significativa alteração nos valores de temperatura 

de fusão e temperatura inicial de fusão foi observada para as diferentes forças 

de compressão estudadas. 
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A influência das forças de compressão 1000, 2000 e 3000 psi na 

velocidade de dissolução intrínseca está representada na FIGURA 11.  
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FIGURA 11. Efeito da força de compressão de 1000, 2000 e 3000 psi sobre a 

velocidade dissolução intrínseca de BNZ no meio de dissolução lauril sulfato de 

sódio 0,1%, volume de meio de 1000 mL e velocidade de rotação de 75 rpm. 

 

A dissolução intrínseca do BNZ mostrou-se semelhante nas forças 

de compressão empregadas. Assim, selecionou-se 2000 psi para a obtenção 

das pastilhas nos ensaios de dissolução intrínseca do fármaco, pois é a força 

de compressão mais utilizada na produção de comprimidos é de 2000 psi (YU, 

et al., 2004). 

 

A velocidade de rotação da haste do aparato de dissolução tem 

papel fundamental na dissolução do fármaco, já que altera o equilíbrio 

hidrodinâmico do meio. Após já estabelecidos o volume de meio e a melhor 

força de compressão, ensaios foram desenvolvidos empregando esses 

parâmetros e a velocidade de rotação da haste do aparato de dissolução foi 

avaliada nas velocidades de 50, 75 e 100 rpm. A FIGURA 12 mostra os 

ensaios de dissolução intrínseca para o BNZ usando diferentes velocidades de 

rotação da haste do aparato tipo disco. 
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FIGURA 12. Dissolução intrínseca de BNZ com velocidade de rotação de 50, 

75 e 100 rpm no ensaio realizado no meio lauril sulfato de sódio 0,1%, volume 

de 1000 mL e força de compressão de 2000 psi.  

 

A velocidade de dissolução intrínseca foi determinada pelo declive de 

cada regressão linear. Nas rotações empregadas, a velocidade de dissolução 

intrínseca foi de 0,0298 mg/min/cm2 para 50 rpm, 0,0347 mg/min/cm2 para 75 

rpm e 0,0401 mg/min/cm2 para 100 rpm. Considerando que o BNZ é um 

fármaco de baixa solubilidade e que as três velocidades de rotação testadas 

apresentaram baixos valores, optou-se pela maior rotação, ou seja, 100 rpm. 

 

Geralmente há uma correlação qualitativa na avaliação de 

solubilidade e dissolução intrínseca. É proposto o valor limite de 0,1 

mg/min/cm2 para classificar em alta ou baixa velocidade de dissolução 

intrínseca. Para fármacos com resultados abaixo de 0,1 mg/min/cm2 são 

considerados de baixa solubilidade e podem apresentar uma absorção 

dependente da dissolução (YU, et al., 2004; AULTON, 2005).  

 

Na avaliação da solubilidade a dose é considerada, enquanto a 

dissolução intrínseca não considera o efeito da dose. Quando a dose for 

extremamente alta (maior ou igual a 1000 mg) ou baixa (menor ou igual a 1 
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mg) pode ocorrer discrepância entre a classificação de solubilidade e a 

dissolução intrínseca (YU, et al., 2004). 

 

 

4. Conclusão 

 

A partir da caracterização do BNZ, foi possível verificar que o 

fármaco apresenta melhor solubilidade em lauril sulfato de sódio. O perfil 

calorimétrico, verificado através da curva de DSC, demonstrou evento de fusão 

em 191,78ºC e na análise termogravimétrica termodecomposição em 249,47ºC. 

Além desses, houve formação de uma nova forma cristalina do fármaco com 

diferente morfologia e menor solubilidade 

 

No desenvolvimento do ensaio de dissolução intrínseca foram 

definidos os parâmetros mais adequados para realização do mesmo, tais 

como, força de compressão de 2000 psi, velocidade de rotação de 100 rpm, 

meio de dissolução LSS 0,1% e volume do meio de 1000 mL. A velocidade de 

dissolução intrínseca do BNZ, obtida nesse estudo, foi de 0,0401 mg/min/cm2, 

sendo classificado como um fármaco com baixa velocidade de dissolução 

intrínseca  
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BENZNIDAZOL E CICLODEXTRINAS 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por finalidade obter e caracterizar complexos 

binários de BNZ e CDs (�CD, �CD e �CD) com o intuito de melhorar a solubilidade 

do fármaco. Os complexos binários foram preparados na proporção 

estequiométrica 1:1 entre BNZ e CD e secos em estufa. Outros dois métodos de 

preparo – co-evaporação e liofilização – foram empregados para comparação e 

escolha do mais adequado. Para caracterização dos complexos efetuou-se 

ensaios de solubilidade, calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise 

termogravimétrica (TGA). O fármaco apresentou maior interação com a �CD, 

obtendo solubilidade de 0,5 mg/mL. Houve aumento na solubilidade quando este 

complexo foi preparado por co-evaporação (0,80 mg/mL) e liofilização (0,84 

mg/mL). As curvas DSC dos complexos apresentaram redução do evento 

endotérmico de fusão do fármaco e as curvas termogravimétricas, deslocamento 

da termodecomposição para temperatura mais elevada, sugerindo a formação de 

um complexo de inclusão mais estável.  

 

 

Palavras-chave: Benznidazol, Complexo binário, Ciclodextrina, Solubilidade 
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1. Introdução 
 
 

A doença de Chagas é considerada uma doença endêmica que atinge a 

América Latina, prejudicando gravemente a saúde dos indivíduos infectados. 

Estima-se prevalência de 15 milhões de casos, distribuídos em 21 países. 

Aproximadamente 28 milhões de pessoas sofrem o risco de contrair a infecção 

(WHO, 2006). 

 

O benznidazol (BNZ) é o único fármaco utilizado no Brasil para o 

tratamento específico da doença de Chagas. Apresenta baixa solubilidade em 

água e isso pode proporcionar absorção incompleta ou irregular. Demonstra sérios 

efeitos colaterais e baixa eficácia na fase crônica da doença (MORILLA et al., 

2002; MARTINDALE, 2007), entretanto, é o único fármaco disponível no Brasil 

para a terapêutica da doença e Chagas. 

 

Uma tecnologia reconhecidamente eficaz para melhorar a solubilidade 

de fármacos pouco solúveis é a utilização das ciclodextrinas (CD), uma vez que os 

complexos de inclusão obtidos têm demonstrado uma melhora na estabilidade 

química, aumento na solubilidade aquosa, dissolução, e conseqüentemente na 

biodisponibilidade dos fármacos encapsulados (SMITH et al., 2005; VEIGA et al., 

2006; CARRIER et al., 2007; ZHANG et al., 2008). 

 

A forma tronco-cônica que as CDs apresentam é devido à ausência de 

rotação livre das ligações glicosídicas e a conformação em cadeira apresentadas 

pelas unidades de glicose. Assim, a cavidade central da CD promove um 

microambiente lipofílico com adequado tamanho para que as moléculas de 

fármacos possam ser incluídas. Já os grupos hidroxilas orientam-se para o 

exterior do cone, tornando a superfície externa das CDs hidrofílica (DEL VALLE, 

2004; VEIGA et al., 2006; CARRIER et al, 2007).  

 

O requisito para que um processo de complexação ocorra depende 

essencialmente da complexibilidade da molécula do fármaco à cavidade da CD, 
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relacionado à compatibilidade estérica entre ambos, a polaridade do fármaco e as 

interações termodinâmicas entre os componentes do sistema (BIBBY et al., 2000; 

DEL VALLE, 2004). 

 

Considerando essa capacidade das CDs de encapsular determinadas 

moléculas e aumentar a solubilidade de compostos pouco solúveis, o presente 

trabalho tem por finalidade obter e caracterizar complexos binários de benznidazol 

e ciclodextrinas (�CD, �CD e �CD) com a finalidade de melhorar a solubilidade do 

fármaco. 

 
 

2. Materiais e métodos 

 

2.1 Materiais 

 

Foi utilizado BNZ gentilmente cedido por Roche Farmacêutica (Brasil) 

com grau de pureza de 99,33%. As ciclodextrinas empregadas nesse estudo 

foram �-ciclodextrina (Cawamax W6), �-ciclodextrina (Cawamax W7) e �-

ciclodextrina (Cawamax W8) gentilmente cedidas pela ISP - International Specialty 

Products (Brasil).  

 

 

2.2 Solubilidade de fases 

 

Um excesso de fármaco foi adicionado a um volume constante de 

diferentes concentrações de CD (5, 10, 15 e 20 mM) e as suspensões obtidas 

foram submetidas ao equilíbrio em incubadora orbital Tecnal, TE420 (Brasil) na 

velocidade de 200 rpm por 72 horas a temperatura de 37ºC. Após esse período, 

as amostras foram filtradas, apropriadamente diluídas e analisadas em 

espectrofotômetro Beckman Coulter, DU640 (EUA) a 324 nm. As medidas foram 

realizadas em duplicata. 
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A constante de estabilidade aparente (KC) foi calculada de acordo com 

Higuchi e Connors (1965) a partir da porção linear do diagrama de solubilidade, 

segundo a equação 1: 

                                                                                                               (1) 
KC = Declive 

      S0 X (1 – declive) 

  

Onde KC é a constante de estabilidade e S0 é a solubilidade intrínseca do fármaco. 

 

 

2.3 Eficiência de Complexação (EC) 

 

A EC foi calculada a partir do declive do diagrama de solubilidade de 

fases, de acordo com a seguinte equação (LOFTSSON et al., 2007): 

 

             (2) 
EC = SO . K1:1 = [F/CD] = Declive 
                                                                                       [CD]  (1 - declive) 

      

 

Onde [F/CD] é a concentração do complexo dissolvido, [CD] é a concentração de 

ciclodextrina livre dissolvida e o Declive obtido do diagrama de solubilidade de 

fases. 

 

A EC foi usada para calcular a razão molar entre fármaco (F) e 

ciclodextrina (CD) empregando-se a Equação (3) descrita abaixo (LOFTSSON et 

al., 2007): 

 

                                                                                                              (3) 
F:CD =  1 : ( 1 + 1 ) 
    EC  
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2.4 Preparação das misturas físicas 

 

As misturas físicas de BNZ/�CD, BNZ/�CD e BNZ/�CD foram 

preparadas na proporção estequiométrica 1:1 e os componentes totalmente 

misturados. Posteriormente, as misturas físicas foram utilizadas como referência 

nos estudos de caracterização dos complexos de inclusão. 

 

2.5 Preparação dos complexos de inclusão 

 

Complexos binários foram preparados na proporção estequiométrica 1:1 

entre BNZ e CD (�, � e �), usando a secagem em estufa. Baseando-se nos 

resultados obtidos, dois novos métodos de preparo – co-evaporação e liofilização 

– foram empregados para comparação e escolha do mais adequado. 

 

2.5.1 Secagem em estufa 

 

O BNZ e a ciclodextrina (�CD, �CD e �CD) foram dispersos 

(separadamente) em água destilada, posteriormente reunidos em um mesmo 

recipiente permanecendo sob agitação magnética em agitador Speedlab Nalgon 

(Brasil) por 48 horas à temperatura ambiente. A secagem do material foi realizada 

em estufa com circulação forçada de ar Fabbe-Primar (Brasil) à 45ºC por 48 

horas. 

 

2.5.2 Método de co-evaporação 

 

Uma dispersão de BNZ em metanol foi adicionada sobre uma dispersão 

aquosa de �CD. O sistema assim formado foi submetido à agitação magnética em 

agitador Speedlab Nalgon (Brasil) por 48 horas à temperatura ambiente. Após o 

equilíbrio, a suspensão foi levada ao rotaevaporador Tecnal, TE 210 (Brasil) com 

bomba de vácuo Millipore (EUA) a 50ºC por 2 horas para eliminar o solvente. A 

secagem final do material foi realizada em estufa com circulação forçada de ar 

Fabbe-Primar (Brasil) à 45ºC por 48 horas. 
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2.5.3 Método de liofilização 

 

No processo de liofilização, o BNZ e a �CD foram dispersos em água 

destilada separadamente. Em seguida, reunidos em um mesmo recipiente, 

permanecendo sob agitação magnética em agitador Speedlab Nalgon (Brasil) por 

48 horas à temperatura ambiente. O material obtido foi congelado por imersão em 

banho de etanol e gelo seco e, em seguida, liofilizado em equipamento Savant 

Modulyo a -40ºC por 48 horas.  

 

 

2.6 Caracterização dos complexos de inclusão 

 

2.6.1 Solubilidade 

 

Procedeu-se conforme o método de equilíbrio já descrito no ensaio de 

solubilidade de fases. As análises foram realizadas em duplicata. 

 

A razão dose/solubilidade (D/S) foi calculada seguindo a Equação 4: 

 

 

                     D/S =   ________dose (mg)______                                            (4)      

      Solubilidade aquosa (mg/mL) 

 

2.6.2 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

As análises térmicas foram efetuadas usando equipamento TA 

Instruments,DSC 2920 (EUA) para as amostras de BNZ e complexos binários 

obtidos, empregando razão de aquecimento de 10ºC.min-1, na faixa de 30 a 

240ºC, em atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) e células de alumínio seladas, 

com massa entre 2 e 3 mg. 
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2.6.3 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

As amostras dos complexos de inclusão foram pesadas, transferidos 

para célula de platina (8 a 15 mg) e analisados sob atmosfera inerte de N2 com 

fluxo de 50 mL.min-1 e razão de aquecimento de 20ºC/minuto na faixa de 30 a 

600ºC, em equipamento TA Intruments, TGA 2950 (EUA). 

 

 
 
3. Resultados e discussão 
 
 

O método de solubilidade de fases é habitualmente utilizado para 

verificação da formação de complexos de inclusão em solução (BREWSTER & 

LOFTSSON, 2007). O diagrama de solubilidade de fases, observado na FIGURA 

1, representa o modelo de equilíbrio que se estabeleceu durante a formação dos 

complexos BNZ e �CD, �CD e �CD.  

 

 

FIGURA 1. Diagrama de solubilidade de fases dos sistemas BNZ:�CD, 

BNZ:�CD e BNZ:�CD. 
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A curva de solubilidade obtida apresenta um aumento linear da 

solubilidade do benznidazol em função do aumento da concentração de 

ciclodextrinas e, portanto, exibe um diagrama de solubilidade de fases do tipo AL 

para os sistemas binários resultantes, sugerindo a formação de complexos 

solúveis. Já o declive inferior a unidade, demonstrado na TABELA 1 e obtido a 

partir do diagrama de solubilidade de fases, assume estequiometria 1:1 entre BNZ 

e �CD, �CD e �CD (VEIGA et al., 2006; BREWSTER & LOFTSSON, 2007). 

 

Os valores de solubilidade intrínseca (S0), constante de estabilidade (KC) 

e coeficiente de correlação de Pearson, obtidos a partir da regressão linear do 

segmento ascendente do diagrama de solubilidade de fases são mostrados na 

TABELA 1. 

 

TABELA 1. Peso molecular das ciclodextrinas (PM), solubilidade do BNZ (SO), 

declive, constante de estabilidade (Kc), coeficiente de correlação (R2), eficiência de 

complexação (EC) e razão molar, obtidos a partir do diagrama de solubilidade de 

fases. 

 PM 
(g/mol) S0 (mM) Declive Kc (M-1) R2 EC Razão 

Molar 

�CD 972 0,768 0,0208 27,66 0,8221 0,021 1:49 

�CD 1135 0,768 0,0354 47,79 0,9925 0,037 1:28 

�CD 1297 0,768 0,0161 21,31 0,8042 0,016 1:64 

 
 

Maior valor de KC foi obtido para o sistema binário BNZ:�CD, indicando 

que a interação do fármaco com a cavidade hidrofóbica da �CD é mais intensa se 

comparada à �CD e �CD.  Por exemplo, mais pontes de hidrogênio se 

estabeleceram entre BNZ e �CD que em �CD e �CD. O maior valor de KC sugere 

mais forte a complexação entre o fármaco e a CD (WEN et al., 2005). 

 

A �CD é amplamente utilizada para complexação com várias classes de 

fármacos, pois a dimensão de sua cavidade é adequada para a maioria dos 
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fármacos com pesos moleculares entre 200 e 800 g/mol, tal como o BNZ (PM = 

260,25 g/mol), sendo possível complexar compostos aromáticos e heterocíclicos 

(ZINGONE & RUBESSA, 2005). Além disso, o seu uso pode ser devido ao custo, 

ao elevado rendimento e a qualidade na obtenção industrial desta CD. 

 

A �CD apresenta uma unidade de glicose em posição distorcida, 

fazendo com que somente quatro das suas seis ligações de hidrogênio possam 

ser estabelecidas. Devido ao diâmetro interno de sua cavidade (4,7 – 5,3 Å) é 

capaz de complexar moléculas de baixo peso molecular ou composto com cadeias 

laterais alifáticas (DEL VALLE, 2004; WEN et al., 2005). Já a �CD, por ser uma 

molécula não-coplanar, de estrutura mais flexível, é a mais solúvel das três CDs 

naturais, podendo acomodar em sua cavidade, moléculas maiores, tais como 

macrocíclicos e esteróides (DEL VALLE, 2004; VEIGA et al., 2006).  

 

Estudos evidenciaram que as três CDs naturais (�CD, �CD e �CD) 

apresentam-se, em solução, como agregados e estão veiculados a uma rede de 

ligações de hidrogênio. Assim, o valor de KC obtido a partir do diagrama de 

solubilidade de fases representa uma constante de estabilidade aparente 

(LOFTSSON et al., 2007). 

 

A KC é utilizada para avaliar a afinidade do fármaco à CD e determinada 

a partir do declive e da solubilidade intrínseca do fármaco (SO), conforme Higuchi 

e Connors (1965). Teoricamente, o intercepto (Sint) do diagrama de solubilidade 

fases deveria ser igual à SO, mas para fármacos pouco solúveis em água (< 0,1 

mM), em geral, SO é maior que Sint, ocorrendo maiores variações nos valores de 

KC. Então, Loftsson e colaboradores (2007) propuseram o cálculo de EC, obtido do 

declive do diagrama de solubilidade de fases e independente de SO e Sint. 

 

A maior EC e razão molar do sistema BNZ:�CD em relação aos demais 

(BNZ:�CD e BNZ:�CD) – TABELA 1 - demonstra, novamente, a maior interação 

entre o fármaco e a �CD e consequentemente maior eficiência de solubilização 

desta CD. 
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A TABELA 2 apresenta os resultados dos estudos de solubilidade dos 

sistemas binários formados entre BNZ e �CD, �CD e �CD, demonstrando 

aumento na solubilidade aquosa do benznidazol. De acordo com o sistema de 

classificação biofarmacêutica (SCB), para fármacos considerados de baixa 

solubilidade, o principal fator limitante da absorção oral é a dissolução. Essa 

limitação pode estar relacionada com o equilíbrio, ou seja, significa que não há 

líquido suficiente para dissolver a dose do medicamento. Isso pode ser verificado 

através do cálculo de relação dose x solubilidade (D/S), conforme proposto por 

Dressman e Lennernäs (2000). 

 

A razão D/S permite prever a dissolução do fármaco no trato 

gastrintestinal e sua biodisponibilidade. Fármacos cuja razão D/S é maior que 250 

mL são considerados pouco solúveis ao trato gastrintestinal e, portanto, com 

biodisponibilidade comprometida. Sabendo-se que a dose de BNZ é de 100 mg, 

calculou-se essa razão (TABELA 2). 

 

TABELA 2 Relação Dose/Solubilidade do benznidazol e complexos secos em 

estufa e preparados por co-evaporação e liofilização. Os valores entre parênteses 

indicam os respectivos desvios-padrão. 

  SOLUBILIDADE (mg/mL) D/S (mL) 

BNZ 0,20 (± 0,001) 500,00 

Complexo BNZ e �CD 0,29 (± 0,007) 344,83 

Complexo BNZ e �CD 0,23 (± 0,021) 434,78 

Complexo BNZ e �CD 0,50 (± 0,016) 200,00 

Complexo BNZ e �CD (co-evaporação) 0,80 (± 0,004) 125,00 

Complexo BNZ e �CD (liofilização) 0,84 (± 0,015) 119,05 
 

A solubilidade aquosa do BNZ apresentou importante aumento quando 

complexado à �CD em conseqüência de D/S ter sido inferior a 250,0 mL. Assim, o 

fármaco inicialmente considerado de baixa solubilidade adquiriu solubilidade 

adequada e suficiente para a dissolução da dose (100 mg) no volume 
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mencionado. No entanto, isso não foi verificado nos sistemas BNZ:�CD e 

BNZ:�CD. 

 

Os sistemas preparados por liofilização e co-evaporação mostraram-se 

mais solúveis quando comparados ao sistema binário obtido por secagem em 

estufa. O emprego do solvente no sistema BNZ:�CD obtido por co-evaporação 

provavelmente colaborou para a dissolução do fármaco na formação do complexo, 

solubilizando maior número de moléculas e tornando-as disponíveis para 

complexação. Por outro lado, de acordo com Ribeiro e colaboradores (2003), a 

liofilização pode conduzir a formação de materiais porosos e/ou formação de 

complexos de inclusão com melhor solubilidade e dissolução. Tal fato pode ter 

favorecido a maior solubilização dos complexos obtidos por este processo. 

 

 

 
Temperatura (ºC) 

 
A – Benznidazol (BNZ) 
B – �CD 
C – �CD 
D – �CD 
E – Mistura física BNZ:�CD 

 

FIGURA 2. Curvas DSC dos complexos de inclusão secos em estufa contendo 

benznidazol (BNZ) e �CD, �CD e �CD, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 

mL.min-1) e razão de aquecimento de 10ºC.min-1 na faixa de 30 a 240ºC.  

 

 

F – Mistura física BNZ: �CD 
G – Mistura física BNZ: �CD 
H – Sistema binário BNZ:�CD 
I – Sistema binário BNZ: �CD 
J – Sistema binário BNZ: �CD 
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As curvas DSC dos sistemas binários BNZ:CD (�CD, �CD e �CD), 

apresentadas na FIGURA 2, mostraram que a redução do evento endotérmico de 

fusão foi mais pronunciado no sistema constituído pela �CD, embora este 

comportamento calorimétrica também tenha sido observado nos complexos �CD e 

�CD. A redução do evento característico do fármaco nos complexos pode estar 

relacionada à redução da cristalinidade, podendo assumir a formação de uma 

nova fase sólida devido à formação do complexo de inclusão, no qual o fármaco 

está pelo menos parcialmente dentro da cavidade da CD (RIBEIRO et al., 2003). 

Além disso, em geral, em um processo de complexação nem todas as moléculas 

de CDs formam complexos e o material obtido é constituído por uma mistura de 

complexo fármaco:CD, moléculas do fármaco e CDs livres (LOFTSSON et al., 

2004; VILLAVERDE et al., 2005). 

 

 

 

 
Temperatura (ºC) 

 
A – Benznidazol (BNZ) 
B – �CD 
C – Mistura física BNZ:�CD 

 
 

 

FIGURA 3. Curvas DSC e Tmáx dos complexos de inclusão secos em estufa, 

preparados por co-evaporação e liofilização contendo benznidazol (BNZ) e �CD, 

obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) e razão de aquecimento de 

10ºC.min-1 na faixa de 30 a 240ºC. 

D – Sistema binário BNZ:�CD 
E – Sistema binário BNZ:�CD – co-evaporação  
F – Sistema binário BNZ:�CD – liofilização 
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A FIGURA 3 apresenta as curvas de DSC obtidas pelos complexos 

BNZ:�CD, preparados por secagem em estufa, co-evaporação e liofilização. A 

análise calorimétrica apresentou redução do evento endotérmico característico do 

fármaco. Além disso, os eventos foram deslocados para temperaturas mais 

elevadas, indicando possivelmente a complexação dos componentes e a formação 

de complexos mais estáveis. Destacou-se o método de co-evaporação, que 

apresentou deslocamento mais pronunciado e redução mais intensa do evento 

endotérmico. 

 

A análise termogravimétrica permitiu determinar as perdas de massa 

que se produziram no fármaco, CD e complexos de inclusão, quando submetidos 

ao aquecimento, como demonstrado na FIGURA 4. Na análise termogravimétrica 

(TGA) do BNZ, houve perda de massa de 42,14% em 249,47ºC (Tonset).  

 

Um indicativo da formação de complexo entre fármaco e CD é o 

deslocamento do evento de decomposição térmica do fármaco para temperatura 

mais elevada (NOVÁK et al., 2006). Além da diminuição de perda de massa do 

fármaco no complexo, indicando a formação de uma estrutura complexada mais 

estável que o fármaco (AMMAR et al., 2006). 
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               Complexo BNZ:�CD                Complexo BNZ:�CD 

 

 

 

 

 

 
           

        Complexo BNZ:�CD 
 
 

Temperatura (ºC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

FIGURA 4. Curvas TGA obtidas na faixa de 30 a 600ºC para BNZ, �CD, �CD e 

�CD e seus respectivos complexos binários, preparados por secagem em estufa. 
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A TGA dos complexos binários, obtidos pelo fármaco e as CDs (�CD, 

�CD e �CD) demonstrou a redução da perda de massa quando os complexos 

foram submetidos ao aquecimento e deslocamento de termodecomposição para 

temperaturas superiores a de decomposição térmica do fármaco. Essas 

características podem ingerir à possível formação de complexos, na qual o 

encapsulamento total e/ou parcial do fármaco na cavidade da ciclodextrina torna-o 

mais estável. 

 

          Benznidazol                                                     �CD 

 
 
 
 
 
 
 
         

 
 Mistura física BNZ:�CD                                   BNZ:�CD – Secagem em estufa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Complexo BNZ:�CD: co-evaporação                Complexo BNZ:�CD - liofilização 
                                                       

 

 
 
 
 
 

 

FIGURA 5. Curvas TGA obtidas na faixa de 30 a 600ºC para BNZ, mistura física e 

complexos binários BNZ:�CD obtidos por secagem em estufa, co-evaporação e 

liofilização. 
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A avaliação das curvas TGA dos complexos preparados pelos métodos 

em estudo, estão apresentados na FIGURA 5. Nos diferentes métodos de preparo 

dos complexos BNZ:�CD, houve redução da perda de massa e elevação da 

temperatura de termodecomposição do fármaco de 42,14% a 249,47ºC para 

11,47% a 273,02ºC e 11,28% a 260,93ºC na secagem em estufa e liofilização, 

respectivamente. No caso da co-evaporação detectou-se somente o deslocamento 

para temperatura de 266,19ºC, indicando a possibilidade da formação de 

complexos mais estáveis que o fármaco. O método de liofilização obteve maior 

redução de massa e aliado à elevação da temperatura de termodecomposição, 

sugere a constituição de um complexo mais estável entre BNZ e �CD e de melhor 

solubilidade que os demais métodos utilizados nesse estudo. 

 

Quando ocorre complexação, as moléculas de água presentes dentro da 

cavidade da CD em solução são expulsas e substituídas pela molécula do fármaco 

ou parte dele.  Nos complexos de BNZ:�CD preparados por secagem em estufa, 

co-evaporação e liofilização ocorreu uma diminuição do conteúdo de água no 

complexo, resultado da ocupação do BNZ de algumas moléculas de água 

associadas à estrutura da CD. No caso da co-evaporação essa perda de água foi 

mais pronunciada com 1,037%, enquanto a mistura física 11,22%. 

 

Portanto, a diminuição do conteúdo de água nos complexos pode ser 

conseqüência da ocupação do BNZ na posição em que estavam as moléculas de 

água associadas à CD, indicando possivelmente a formação dos complexos de 

inclusão (AMMAR et al., 2006). 

 

 

4. Conclusão 
 
 

Os sistemas binários de inclusão obtidos entre benznidazol e 

ciclodextrinas (�CD, �CD e �CD) foram capazes de aumentar a solubilidade do 

fármaco, sendo que a �CD apresentou maior interação com BNZ e, 
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consequentemente, o sistema BNZ:�CD foi mais efetivo no aumento da 

solubilidade do fármaco.  

 

Os resultados obtidos nos ensaios de solubilidade, DSC e TGA sugerem 

que complexos BNZ:�CD podem ser preparados na proporção estequiométrica 1:1 

pelos métodos de secagem em estufa, co-evaporação e liofilização, sendo que o 

método de liofilização apresentou-se mais eficiente na solubilidade do fármaco em 

relação aos demais métodos avaliados neste estudo.  
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RESUMO  

 

O objetivo desse estudo foi aumentar a solubilidade do BNZ, através da formação 

de complexos ternários com as ciclodextrinas �CD e HP�CD e adição dos 

polímeros hidrossolúveis povidona e copovidona. Os complexos ternários foram 

preparados na proporção estequiométria 1:1 entre fármaco e CD e adição de 1,0% 

de polímero hidrossolúvel, preparados pelos métodos de secagem em estufa, co-

evaporação e liofilização e caracterizados pelos ensaios de solubilidade, 

calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria (TGA). A �CD 

mostrou-se mais eficiente que a HP�CD, pois apresentou maior constante de 

estabilidade, eficiência de complexação e consequentemente solubilidade. Para os 

complexos ternários propostos nesse estudo, o polímero copovidona foi mais 

efetivo no aumento de solubilidade que a povidona. Dessa forma, o complexo 

ternário que apresentou melhor eficiência na solubilidade do fármaco foi o 

BNZ:�CD:copovidona que pôde ser potencializada quando preparado por 

liofilização. 

 

 

Palavras-chave: Benznidazol, Ciclodextrina, Complexos ternários, Polímero, 

Solubilidade. 
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1. Introdução 

 

As ciclodextrinas (CDs) apresentam a capacidade de formar complexos 

de inclusão solúveis em água com muitos compostos lipofílicos, uma vez que sua 

cavidade central promove um microambiente lipofílico com adequado tamanho 

para que moléculas, inclusive de fármacos, possam ser incluídas (DEL VALLE, 

2004; CARRIER et al, 2007). 

 

A �CD é a ciclodextrina natural com maior aplicação no campo 

farmacêutico, pois é obtida industrialmente com elevado rendimento e qualidade, 

apresenta custos reduzidos, além de possuir uma cavidade interna cujas 

dimensões são excelentes para incorporar compostos heterocíclicos. Entretanto, 

devido a baixa solubilidade aquosa da �CD (18,5 mg/mL) pode-se propor o uso de 

agentes complexantes mais solúveis, como por exemplo a hidroxipropil-�CD 

(HP�CD) com solubilidade aquosa maior que 600 mg/mL (VEIGA et al, 1996; 

JAMBHEKAR et al., 2004).  

 

Quando possível, a concentração de CDs nas formulações deve ser 

otimizada devido ao volume que as formas farmacêuticas sólidas podem atingir. 

Um dos métodos para alterar a eficiência de complexação é a adição de polímeros 

hidrossolúveis ao meio de complexação, o que pode contribuir para a redução da 

quantidade de CD necessária para alcançar a solubilidade desejada do fármaco 

(CIRRI et al., 2006; BREWSTER & LOFTSSON, 2007). 

 

Nota-se um efeito positivo da adição de pequenas quantidades de 

polímeros hidrossolúveis no sistema fármaco - CD, por aumentar a complexação 

de ambos e a eficiência de solubilização da CD, com menores quantidades das 

mesmas (LOFTSSON & FRIDRIKSDÓTTIR, 1998; MURA, et al., 2001). Sabe-se 

que os complexos ternários fármaco-CD-polímero hidrossolúvel possuem 

propriedades físico-químicas diferentes das dos correspondentes sistemas 

fármaco-CD (MURA, et al., 2001). No entanto, a estrutura química precisa dos 
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complexos formados por fármaco:CD:polímero não está elucidada (VALERO et al., 

2003). 

 

Por outro lado, o benznidazol (BNZ) é o único fármaco utilizado no Brasil 

para o tratamento da Tripossomíase americana, também conhecida como doença 

de Chagas. Apresenta baixa solubilidade o que pode comprometer a sua 

biodisponibilidade (LAMAS et al., 2006, CARRIER et al., 2007). 

 

Considerando-se, então, a grande importância do BNZ na terapêutica da 

doença de Chagas e sua limitada solubilidade, a complexação com CDs em 

sistemas ternários poderia ser uma alternativa para melhorar a solubilidade 

aquosa do fármaco e, conseqüentemente, de sua biodisponibilidade.  

 

Assim, o objetivo desse trabalho foi obter e caracterizar os sistemas 

fármaco:CDs (�CD e HP-�CD):polímeros hidrossolúveis (povidona e copovidona), 

utilizando técnicas de secagem em estufa, co-evaporação e liofilização com a 

finalidade de melhorar a solubilidade do fármaco. 

 

 

 

2. Material e Métodos 

 

 

2.1 Materiais 

 

Foi utilizado BNZ gentilmente cedido por Roche Farmacêutica (Brasil) 

com grau de pureza de 99,33%. As ciclodextrinas empregadas nesse estudo 

foram �-ciclodextrina (Cawamax W7) (ISP - International Specialty Products, 

Brasil) e HP-� ciclodextrina (HP�CD) (Chemyunion Química Ltda, Brasil). Os 

polímeros utilizados foram povidona (PVP K-30) e copovidona (Kollidon VA64), 

BASF. 
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2.2 Preparação dos sistemas ternários 

  

Os complexos ternários foram preparados na proporção estequiométria 

1:1 entre fármaco e CD (�CD e HP-�CD) e adição de 1,0% de polímero 

hidrossolúvel (povidona e copovidona). A secagem do material foi realizada por 

secagem em estufa. Outros dois métodos: co-evaporação e liofilização foram 

empregados para comparação e escolha do mais adequado. 

 

 

2.2.1 Secagem em estufa 

 

Quantidades equimolares de BNZ e CD (�CD e HP-�CD) foram 

dispersas, separadamente, em água purificada e adicionados de 1,0% (p/p) de 

polímero hidrossolúvel (povidona e copovidona). A dispersão resultante foi 

submetida à agitação magnética em agitador Speedlab Nalgon (Brasil) por 48 

horas a temperatura ambiente. A secagem do material foi realizada em estufa com 

circulação forçada de ar Fabbe-Primar (Brasil) à 45ºC por 48 horas. 

 

 

2.2.2 Método de co-evaporação 

 

O sistema ternário foi preparado na proporção estequiométrica (1:1) 

entre BNZ e �CD, dispersos, separadamente, em metanol e em água purificada, 

respectivamente. A esse sistema foram adicionados 1,0% de copovidona (p/p). As 

dispersões permaneceram sob agitação magnética em agitador Speedlab Nalgon 

(Brasil) por 48 horas a temperatura ambiente e a eliminação do solvente em 

rotaevaporador Tecnal, TE 210 (Brasil) à 50ºC por 2 horas e em seguida o 

material foi levado à estufa com circulação forçada de ar Fabbe-Primar (Brasil) à 

40ºC por 48 horas para secagem total.  
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2.2.3 Liofilização 

 

Para obtenção dos complexos por este processo, uma quantidade 

separadamente, e em seguida, reunidos em um mesmo recipiente quando foi 

adicionada copovidona correspondente a 1,0% (p/p). O material permaneceu sob 

agitação magnética em agitador Speedlab Nalgon (Brasil) por 48 horas a 

temperatura ambiente para que houvesse interação entre os componentes. Na 

seqüência, a mistura foi congelada por imersão em banho de etanol e liofilizada 

em liofilizador Savant Modulyo à -40ºC por 48 horas. 

 

 

2.3 Caracterização dos complexos ternários 

 

2.3.1 Solubilidade dos complexos  

 

O ensaio de solubilidade de fases foi realizado como descrito por 

Higuchi & Connors (1965). Uma quantidade em excesso de fármaco foi adicionada 

a iguais volumes de soluções de CD (�CD e HP�CD) de concentração crescente 

(5, 10, 15 e 20 mM) na presença de 1,0% de copovidona.  

 

As suspensões obtidas foram submetidas à agitação de 200 rpm por 72 

horas à temperatura de 37ºC em incubadora orbital Tecnal, TE 420 (Brasil). Em 

seguida, as amostras foram filtradas, apropriadamente diluídas e analisadas por 

espectrofotometria na região ultravioleta em espectrofotômetro Beckman Coulter, 

DU 640 (EUA) utilizando o comprimento de onda de 324 nm. As medidas foram 

feitas em duplicata. 

 

A constante de estabilidade dos complexos (KC) foi calculada de acordo 

com Higuchi & Connors (1965) a partir da fração linear do diagrama de 

solubilidade, segundo a equação: 
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KC = declive 

 S0 X (1 - declive) 

 

Onde KC é a constante de estabilidade e SO é a solubilidade intrínseca do 

fármaco. 

 

Segundo Loftsson e colaboradores (2007), foi calculada a Eficiência de 

Complexação (CE), obtida a partir do declive de seu diagrama de solubilidade de 

fases, conforme abaixo: 

 

 

CE = S0 . KC = [F/CD] = Declive 
  [CD]  (1 - Declive) 

 

 

 

Onde [F/CD] é a concentração do complexo dissolvido, [CD] é a concentração de 

ciclodextrina livre dissolvida e Declive representa a inclinação da reta obtida do 

diagrama de solubilidade de fases. 

 

Além disso, a CE pode se usada para calcular a razão molar F:CD 

(LOFTSSON et al, 2007). 

 

 

F : CD = 1 : ( 1 + 1 ) 
     CE  

 

 

 

A determinação da solubilidade do fármaco em um complexo de 

inclusão seguiu a metodologia de equilíbrio, já descrita no item 2.3. 
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A partir da razão dose x solubilidade (D/S) obteve-se o volume de 

solução requerida (em mL) para a completa dissolução do fármaco (DRESSMAN 

& LENNERNAS, 2000). 

 

 

D/S =   ________dose (mg)______ 

          Solubilidade aquosa (mg/mL) 

 

 

2.3.2 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

As análises térmicas foram efetuadas usando equipamento TA 

Instruments, DSC 2920 (EUA) para as amostras de BNZ e complexos ternários 

obtidos, empregando razão de aquecimento de 10ºC.min-1, na faixa de 30 a 

240ºC, em atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) e células de alumínio seladas, 

com massa entre 2 e 3 mg. 

 

 

2.3.3 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

Foram pesadas de 8 a 15 mg das amostras de complexos ternários e 

fármaco em cadinho de platina e analisados em equipamento TA Intruments, TGA 

2950 (EUA) sob atmosfera inerte de N2 com fluxo de 50 mL.min-1  e razão de 

aquecimento de 20ºC.min-1 na faixa de 30 a 600ºC. 

 

 

3. Resultados e discussão 
 

Em todos os processos de complexação, incluindo aqueles associados 

à CDs, é extremamente importante o conhecimento e a determinação da 
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constante de estabilidade (BREWSTER & LOFTSSON, 2007). A solubilidade de 

fases representa um método tradicional na determinação da constante de 

estabilidade da interação fármaco:ciclodextrina:polímero, baseando-se na 

alteração da solubilidade do fármaco em relação à concentração de CD. Por meio 

desse método é possível, ainda, determinar a estequiometria de equilíbrio (VEIGA 

et al., 2006; BREWSTER & LOFTSSON, 2007). 

 

A FIGURA 1 representa o diagrama de solubilidade de fases que se 

estabeleceu durante a formação dos complexos ternários BNZ:�CD:copovidona e 

BNZ:HP�CD:copovidona. As curvas apresentaram aumento linear da solubilidade 

do BNZ em função do aumento da concentração de CD e, portanto, exibem 

diagrama de solubilidade de fases do tipo AL para o sistema ternário. Esse tipo de 

diagrama representa a formação de complexos solúveis. 

 

 

 
FIGURA 1. Diagrama de solubilidade de fases dos sistemas ternários - 

BNZ:�CD:copovidona e BNZ:HP�CD:copovidona. 
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A TABELA 1 demonstra os resultados obtidos a partir do diagrama de 

solubilidade de fases. 

 

 

TABELA 1. Solubilidade (SO) do BNZ, declive, constante de estabilidade (Kc), 

coeficiente de correlação (R2), eficiência de complexação (EC) e a razão molar 

obtidos a partir do diagrama de solubilidade de fases para os sistemas ternários 

  
  S0 (mM) Declive Kc (M-1) R2 EC Razão 

molar 

BNZ:�CD:copovidona 0,768 0,0530 72,90 0,9771 0,053 1:19 

BNZ:HP�CD:copovidona 0,768 0,0407 55,25 0,9324 0,042 1:24 

 

 

O valor de KC é usado também para comparar a afinidade do fármaco a 

diferentes CDs ou derivados de CDs. Os valores de KC, nesse estudo, sugerem 

que a �CD formou complexo de inclusão mais estável com o BNZ quando 

comparado à HP�CD. Esses resultados podem refletir um obstáculo estérico dos 

grupos hidroxipropil da HP�CD que dificultaria a inclusão do fármaco na cavidade 

dessa CD (LOFTSSON & FRIDRIKSDÓTTIR, 1998; FERNANDES et al., 2002). 

 

Alguns estudos consideram que a determinação da CE seria o método 

mais preciso para avaliar o efeito solubilizante da CD, pois tanto esta quanto os 

complexos de inclusão formam agregados e tais agregados são capazes de 

solubilizar o fármaco através de mecanismos do tipo micelar. Além disso, os 

polímeros também podem participar na formação do complexo. Assim, a constante 

de estabilidade aparente, determinada a partir da solubilidade de fases, descreve 

o efeito combinado de várias estruturas na solubilidade do fármaco (LOFTSSON 

et al., 2007). 

 

A KC foi determinada a partir do declive e da solubilidade do fármaco em 

solução aquosa (S0). Teoricamente o intercepto (Sint) do diagrama de solubilidade 

de fases deveria ser igual à SO. Para fármacos pouco solúveis, como o BNZ, 
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geralmente S0 é maior que Sint e isso pode conduzir a erros no cálculo de KC. 

Sugeriu-se que CE seria um método mais preciso na determinação da eficiência 

de complexação das CDs, sendo esta calculada a partir do declive do diagrama de 

solubilidade de fases e independe dos valores de SO e Sint.  

 

Os valores de CE e a razão molar dos complexos ternários obtidos 

nesse estudo demonstraram que o uso do polímero hidrossolúvel copovidona teve 

efeito mais pronunciado quando se utilizou a �CD em relação à HP�CD. Do 

mesmo modo, os resultados de solubilidade dos complexos (FIGURA 2) 

constituídos pela HP�CD foram inferiores à �CD.  
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FIGURA 2. Solubilidade do BNZ e sistemas ternários 

(BNZ:�CD:povidona/copovidona e BNZ:HP�CD:povidona/copovidona) obtidos por 

secagem em estufa.  
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Na FIGURA 2 também se observa que os complexos ternários 

preparados com copovidona foram mais solúveis que os complexos preparados 

com povidona. A melhor solubilidade dos complexos que utilizaram copovidona 

em relação à povidona, possivelmente é explicada considerando que nem toda a 

molécula do fármaco é incluída dentro da cavidade da CD, uma fração da 

molécula fica exposta e a copovidona, provavelmente, apresentou maior afinidade 

pela superfície exposta que a povidona, sendo mais eficaz na solubilização do 

complexo ternário (WEN et al., 2005). 

 

Para avaliar o efeito do método de preparo sobre a formação dos 

complexos foram desenvolvidos sistemas ternários BNZ:�CD:copovidona 

empregando as técnicas de liofilização e co-evaporação. A razão D/S foi calculada 

para os complexos obtidos e os resultados apresentados na TABELA 2. 

 
 
 
 
TABELA 2. Relação Dose/Solubilidade do benznidazol e complexos ternários 

obtidos por secagem em estufa, co-evaporação e liofilização. Os valores entre 

parênteses indicam os respectivos desvios-padrão. 

  SOLUBILIDADE (mg/mL) D/S (mL) 

BNZ 0,20 (± 0,001) 500,0 

BNZ:��CD:povidona                  0,47 (± 0,022) 212,8 

BNZ:��CD:copovidona             0,54 (± 0,014) 185,2 

BNZ:HP�CD:povidona 0,40 (± 0,009) 250,0 

BNZ:HP�CD:copopovidona 0,46 (± 0,011) 217,4 

BNZ:��CD:copovidona - co-evaporação  0,81 (± 0,035) 123,5  

BNZ:��CD:copovidona - liofilização  0,86 (± 0,021)  116,3 
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A solubilidade aquosa do BNZ aumentou quando complexado à �CD e 

HP�CD na presença de polímeros, atingindo volume de meio inferior a 250 mL 

para todos os complexos de inclusão formados. De acordo com a classificação 

biofarmacêutica, um fármaco adquire solubilidade adequada quando a relação D/S 

é menor ou igual a 250 mL (DRESSMAN & LENNERNÄS, 2000; YU, et al., 2004). 

Assim, o fármaco, inicialmente considerado de baixa solubilidade, quando 

complexado adquiriu solubilidade adequada para a dissolução da dose no trato 

gastrintestinal. 

 

O aumento de solubilidade foi mais pronunciado nos complexos 

preparados pelos métodos de liofilização e co-evaporação. Tais métodos podem 

auxiliar na formação de complexos de inclusão e/ ou redução da cristalinidade dos 

compostos, dando origem a sistemas com cinética de dissolução mais rápida 

(CARRIER et al., 2007). 

 

As curvas DSC dos sistemas ternários BNZ:HP�CD:povidona e 

BNZ:HP�CD:copovidona estão representadas na FIGURA 3. 

 

 

Temperatura (ºC) 
 

A – BNZ 
B – HP�CD 
C – Povidona 

FIGURA 3. Curvas DSC dos complexos de inclusão BNZ:HP�CD:polímeros, 

preparados por secagem em estufa, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 

mL.min-1) e razão de aquecimento de 10ºC.min-1. 

D – Copovidona 
E – Sistema ternário BNZ:HP�CD:povidona 
F – Sistema ternário BNZ:HP�CD:copovidona  
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A redução dos eventos do BNZ nos sistemas ternários compostos pelo 

fármaco:HP�CD:povidona ou copovidona (FIGURA 3) obtidos por secagem em 

estufa, pode estar relacionada à formação de uma estrutura com características 

mais amorfas e/ou formação de complexos de inclusão (RIBEIRO, et al., 2003). 

Em um processo de complexação nem todas as moléculas de CDs formam 

complexos, e o material obtido é constituído por uma mistura de complexo 

fármaco:CD, moléculas do fármaco e CDs livres (LOFTSSON et al., 2004; 

VILLAVERDE et al., 2005). 

 

 
Temperatura (ºC) 

 
A – BNZ 
B – �CD 
C – Povidona 
D – Copovidona 

 

FIGURA 4. Curvas DSC dos complexos de inclusão contendo BNZ, �CD e 

polímeros preparados por secagem em estufa, co-evaporação e liofilização, 

obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) e razão de aquecimento de 

10ºC.min-1. 

 

Os eventos endotérmicos apresentados até a temperatura de 130ºC são 

conseqüências da perda de água. As formas complexadas mostraram nas curvas 

DSC redução do evento endotérmico característico do BNZ para os complexos 

E – Sistema ternário BNZ:�CD:povidona 
F – Sistema ternário BNZ:�CD:copovidona  
G – Sistema ternário BNZ:�CD:copovidona (Co-evaporação) 
H – Sistema ternário BNZ:�CD:copovidona (liofilização) 
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preparados por secagem em estufa, co-evaporação e liofilização, provavelmente 

indicando que nem todo o fármaco presente foi capaz de ser incluso na cavidade 

da �CD (RIBEIRO, et al., 2003).  

 
  Benznidazol                                                             �CD 

 
         Temperatura (ºC)     Temperatura (ºC) 
 

      Complexo BNZ+�CD+copovidona 
 Copovidona           Secagem em estufa  
 

 
 

 
Complexo BNZ + �CD + copovidona                        
 
 
 
 
 

            Temperatura (ºC)                     Temperatura (ºC) 
  
 Complexo BNZ+�CD+copovidona                         Complexo BNZ+�CD+copovidona 
 Co-evaporação                                                       Liofilização 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                      
FIGURA 5. Curvas termoanalíticas de TGA obtidas na faixa de 30 a 600ºC das 

amostras de BNZ, �CD e complexos ternários (BNZ:�CD:copovidona) por 

secagem em estufa, co-evaporação e liofilização. 
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A análise termogravimétrica permitiu determinar as perdas de massa 

quando as amostras foram submetidas ao aquecimento, como demonstrado na 

FIGURA 5.  

 

A formação de complexo entre fármaco e CD pode ser representada 

pelo deslocamento do evento de decomposição térmica do fármaco para 

temperatura mais elevada, indicando a formação de uma estrutura complexada 

mais estável que o fármaco (AMMAR et al., 2006; NOVÁK et al., 2006). 

 

Na análise dos diferentes métodos de preparo dos complexos 

BNZ:�CD:copovidona, observou-se redução da perda de massa e deslocamento 

da temperatura de termodecomposição do fármaco de 42,16% a 249,47ºC para 

10,60% a 268,55ºC, 9,703% a 277,33ºC e 9,247% a 240,11ºC na secagem em 

estufa, co-evaporação e liofilização, respectivamente. No complexo preparado por 

liofilização não ocorreu o deslocamento da termodecomposição para temperatura 

mais elevada, no entanto, esse complexo apresentou maior redução de perda de 

massa, comparado com os demais métodos empregados. Além desses fatores, 

Ammar e colaboradores (2006) indicam que a diminuição do conteúdo de água 

nos complexos pode ser conseqüência da ocupação do BNZ na posição em que 

estavam as moléculas de água associadas à CD, indicando possivelmente a 

formação dos complexos de inclusão. Aliado aos valores de solubilidade, a 

preparação do sistema ternário por liofilização foi o mais adequado para atender 

os objetivos propostos nesse estudo. 

 

 

4. Conclusão 
 
 

Os complexos ternários contendo benznidazol, ciclodextrinas (�CD e 

HP�CD) e polímeros hidrossolúveis (povidona e copovidona) foram capazes de 

aumentar a solubilidade do fármaco. A �CD foi mais eficiente na solubilização do 
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fármaco que a HP�CD e o complexo que utilizou a copovidona apresentou melhor 

solubilidade que a povidona para os sistemas ternários propostos nesse estudo.  

 

Comparando-se os métodos de preparo dos complexos, obtiveram-se 

melhores resultados para o sistema preparado por liofilização. Assim, o complexo 

ternário que apresentou melhor eficiência na solubilização do fármaco foi o 

BNZ:�CD:copovidona, preparado pelo método de liofilização. 
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