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RESUMO 
 

O metotrexato (MTX) é um fármaco amplamente utilizado no tratamento da 

psoríase, mas o seu uso sistêmico ocasiona efeitos adversos. A administração 

cutânea do fármaco proporciona o aumento de sua biodisponibilidade na região 

da pele lesada. Para isso, é fundamental que o fármaco apresente boa 

solubilidade na forma não ionizada para garantir a permeação cutânea. O 

presente trabalho teve como objetivo a obtenção de complexos de inclusão do 

MTX com a betaciclodextrina (-CD) e a associação com compostos 

hidrofílicos como a trietanolamina (TEA) e os polímeros como os 

polietilenoglicóis (PEG 1500, 4000 e 10000; Polaxamer 407, 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), polivinilpirrolidona (PVP) e álcool polivinílico 

(PVA) para a obtenção de complexos ternários. Os estudos de solubilidade 

foram realizados utilizando os diagramas de solubilidade de fases. A 

associação da -CD levou a formação de complexos do tipo linear com 

estequiometria 1:1M, com uma constante de estabilidade de  Kc= 1179,8 M-1 e 

o aumento na solubilidade aquosa foi de cerca de 15 vezes. Dentre os 

complexos multicomponentes, os melhores resultados em solução foram 

obtidos com o uso da TEA e PVP. Os complexos em fase sólida foram obtidos 

por liofilização. A caracterização físico química incluiu a microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), difratometria de raios X (DRX), espectroscopia no 

infravermelho (IV), calorimetria exploratória diferencial (DSC), Termogavimetria 

(TG), análise quantitativa do fármaco e os ensaios de dissolução. Os 

resultados experimentais sugeriram a formação de complexos de inclusão nos 

quais o fármaco está disperso na forma amorfa. Os ensaios de dissolução 

comprovaram que tanto o complexo binário -CD:MTX quantos os complexos 

ternários contendo os polímeros hidrofílicos e a TEA levaram ao considerável 

aumento da velocidade de dissolução.  

 

Palavras-chave: metotrexato, ciclodextrinas, complexos de inclusão, 

solubilidade, complexos ternários, dispersão solida. 
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ABSTRACT 
 

Methotrexate (MTX) is a drug widely used to psoriasis treatment, but its use 

causes potential side effects. The biovailability can increase in cutaneous 

administration of the drug in the area of damaged skin. Therefore, it is essential 

that the drug is highly soluble in non-ionized form to ensure the skin 

permeation. This work aimed the obtaining inclusion complexes of MTX with 

beta-cyclodextrina (-CD) and its  association with hydrophilic compounds such 

as triethanolamine (TEA) and seven distinct polymers, such as  polyethylene 

glycols (PEG 1500, 4000 and 10000); Polaxamer 407, hydroxypropyl 

methylcellulose (HPMC), polyvinylpyrrolidone (PVP) and polyvinyl alcohol 

(PVA) to obtain ternary complexes. The solubility studies were performed using 

the phase solubility diagrams. The association of -CD lead to formation of 

complexes with a linear stoichiometry 1:1 M, with an association constant Kc = 

1179.8 M-1 and an increment on the aqueous solubility about 15 times. Among 

the multicomponent complex, the best results were obtained with the use of 

TEA, and PVP. The solid complexes were produced by lyophilization. The 

physical chemical characterization included scanning electron microscopy 

(SEM), X-ray diffraction (XRD), infrared (IR), differential scanning calorimetry 

(DSC), Termogavimetry (TG) analysis, drug quantitative analysis and drug 

dissolution testing. The experimental results suggested the formation of 

inclusion complexes in which the drug is dispersed in the amorphous state. The 

dissolution tests point out that both binary complex using -CD: MTX and 

ternary complexes containing TEA or hydrophilic polymers lead to considerable 

increase in drug dissolution rate. 

 

Keywords: Methotrexate, cyclodextrins, inclusion complexes, solubility, ternary 

complexes, solid dispersions 
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ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 
 

 

H  - Entalpia total 

m - Perda de massa 

ASC - Área sob a curva 

ASCTR - Área total do retângulo 

CDs - Ciclodextrinas 

CE - Eficiência de complexação 

CGTase - Enzima ciclodextrina-glicosil-transferase  

CV - Coeficiente de variação 

DP - Desvio padrão 

DRX - Difratometria de raios X 

DSC - Calorimetria exploratória diferencial 

DTG - Termogavimetria derivada 

ED - Eficiência de dissolução 

HP-CD - Hidroxi-propil-betaciclodextrina 

HPMC - Hidroxipropílmetilcelulose 

ICH - International Conference on Harmonisation 

IV - Infravermelho 

Kc - Constante de estabilidade 

Kd - Constante de dissociação 

MEV - Microscopia eletrônica de varredura 

MF - Mistura física 

MTX - Metotrexato 

PEG 10000 - Polietilenoglicol 10000 
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PEG 1500 - Polietilenoglicol 1500 

PEG 4000 - Polietilenoglicol 4000 

POL - Polaxamer 407 

PVA - Álcool polivinílico 

PVP - Polivinilpirrolidona 

RM-CD - Metil-betaciclodextrina randomizada 

Q15min - Quantidade liberada em 15min  

RMN - Ressônancia magnética nuclear 

SC CO2 -Fluido supercrítico CO2 

SCB - Sistema de classificação biofarmacêutica 

SCF - Fluídos supercríticos 

SΒ-CD - Sulfo-butil-éter-CD 

TC - Terceiros componentes 

TEA - Trietanolamina 

TG - Termogavimetria 

UV-Vis - Ultravioleta Visível 
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―Minha vida toda espera algo de mim.‖ 

(Renato Russo) 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O metotrexato é um fármaco amplamente utilizado para o tratamento da 

psoríase. Tem efeito antiproliferativo nos queratinócitos em rápida divisão 

(ZANOLLI et al., 1990; ARRUDA, YPIRANGA & MARTINS, 2004). Seu uso na 

via sistêmica tem apresentado acometimento de reações adversas em 

pacientes, como náuseas, vômitos, diarréia, supressão medular, fibrose 

hepática (SCHRÖDER & STEIN, 2003; BERTH-JONES, 2005). 

Portanto, a possibilidade de administração tópica do fármaco permitiria 

uma maior biodisponibilidade do MTX na região da pele lesada e consequente 

diminuição das reações adversas normalmente causadas quando o fármaco é 

administrado pela via sistêmica. Para isso, o fármaco deve apresentar boa 

solubilidade em água na forma não ionizada. No caso do MTX isso ocorre 

apenas na forma ionizada (LINDBERG et al., 2004; USP, 2007). 

As ciclodextrinas (CDs) que são oligossacarídeos em forma de anel 

truncado com cavidade interna lipofílica e cavidade externa hidrofílica, o que 

possibilita a são complexação de fármacos lipofílicos resultando num aumento 

da solubilidade em água deste. Além disso, a associação das CDs com 

polímeros hidrofílicos e substâncias hidrofílicas como as etanolaminas podem 

resultar num aumento sinérgico da solubilidade do fármaco decorrente da 

formação de um complexo multicomponente. 

Sendo assim, o presente trabalho versou em investigar o incremento na 

solubilidade deste fármaco com uso de beta-ciclodextrina (-CD) e também o 

efeito da associação de um terceiro componente, como alguns polímeros 

hidrofílicos ou a trietanolamina (TEA). 
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Capítulo II 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dúvida é o principio da sabedoria. 

(Aristóteles) 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 PSORÍASE 

 

A psoríase é uma doença inflamatória crônica que se caracteriza por 

lesões na pele que acomete em média de 2 a 3% da população mundial, 

afetando igualmente homens e mulheres e pode surgir em qualquer época da 

vida (CARNEIRO, 2007). O primeiro relato histórico da psoríase foi referido por 

Celsus (25 a.C.- 45 d.C.). A palavra psoríase foi criada por Galeno (133 - 200 

d. C.), psora que significa prurido em grego. Foi então no início do século XIX 

que Willan caracterizou criteriosamente a psoríase, e descreveu suas 

diferentes manifestações clínicas (ROMITI et al., 2009). 

Normalmente a psoríase aparece nas regiões do couro cabeludo, nos 

cotovelos, no tronco e as extremidades inferiores e superiores. Diferentes 

manifestações cutâneas (Figura 1) como eritema, espessamento e 

descamação com escamas prateadas ou branco-nacaradas, não-aderidas e 

dispostas em lâminas superpostas podem ocorrer (VAN DER KERKHOF & 

PETER, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Demonstração das lesões na pele que ocorrem com a psoríase em comparação com 

uma pele saudável. 

__Fonte: FDA modificado. 
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As formas de apresentação clínica são:  

 vulgar ou em placas: aparecimento de placas em determinadas 

áreas do corpo. 

 em gotas: erupção aguda, antecede infecção estreptocócica. 

 eritrodémica: febre e comprometimento sistêmico, forma 

generalizada da doença. 

 pustulosa: manifestações sistêmicas, febre alta, erupção súbita 

generalizada. 

Há casos de psoríase que podem evoluir para um comprometimento das 

articulações, originando a artrite psoriática (CARNEIRO, 2007). Seu tratamento 

pode ser com fármacos que atuam somente nos locais afetados, ou seja, de 

uso tópico, os quais podem diminuir as reações adversas e aumentar a eficácia 

terapêutica. No entanto, em formas graves como a psoríase pustulosa, 

artropática e eritrodérmica necessitam de medicamentos de uso sistêmico 

como os agentes citotóxicos e imunossupressores (ATAÍDE et al., 2003). 

 

2.2  METOTREXATO 

 

O Metotrexato (4-amino-N10 metil ácido pteroglutâmico) com fórmula 

C20H22N8O5 e peso molecular 454,44 (Figura 2A) é estruturalmente similar ao 

ácido fólico (Figura 2B), que é um potente inibidor da enzima dihidrofolato 

redutase. O MTX atua na inibição da divisão celular na fase S, ligando-se de 

forma competitiva a dihidrofolato redutase (OLSEN, 1991; HAUSTEIN & 

RYTTER, 2000; MARQUES, 2006; CARRETERO, 2010), outro efeito marcante 

é o antiinflamatório, diminuindo a quimiotaxia dos polimorfonucleares (ZANOLLI 

et al., 1990; ARRUDA, YPIRANGA & MARTINS , 2004) .   
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Figura 2. Representação esquemática da estrutura do MTX (A) e do ácido fólico (B). 

 

O MTX possui um tempo de meia-vida muito curto de 1,5-3,5 horas 

(TAHERI et al., 2011), levando a administração de doses repetidas para 

manutenção dos níveis plasmáticos, podendo provocar riscos potenciais. As 

principais reações gastrintestinais ocorrem em torno de 60 % dos pacientes, 

estas podem ser náuseas, vômitos, diarréia (CARRETERO, 2010). Também 

podem ocorrer supressão medular (BERTH-JONES, 2005), deficiência renal ou 

hepática (JAHADZADEH & HAMISHEHKAR, 2011), acne, alopecia, nodulose 

reumatóide, leucopenia e plaquetopenia (BRESSAN et al., 2010). 

A administração cutânea para o tratamento da psoríase aumenta a 

eficiência terapêutica, pois além de aumentar a concentração de fármaco na 

derme, diminui ou elimina seus efeitos adversos (DUBEY, 2007; SINGKA et al., 

2010). Alguns estudos foram realizados na tentativa de obter o MTX para 

administração na forma de pomadas, cremes e géis (VAIDYANATHAN et al, 

1985;. WEINTEIN et al, 1989;. HWANG et al,. 1995; SINGH & SINGH, 1995; 

TROTTA et al, 1996.; CHATTERJEE et al, 1997;. LU et al, 1997). No entanto, 

nenhuma formulação tópica deste fármaco encontra-se comercialmente 

disponível.  

O MTX possui algumas propriedades físico-químicas que limitam o seu 

sucesso quando usado por via cutânea. Caracteriza-se como um pó cristalino 

laranja ou amarelo praticamente insolúvel em água, em álcool, clorofórmio e 

éter. No entanto, é solúvel em solução diluída de ácidos minerais ou nas 

soluções diluídas dos hidróxidos e dos carbonatos dos metais alcalinos (USP, 

2007). 
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A partir de propriedades de fármacos como permeabilidade e 

solubilidade, foi desenvolvido um sistema de classificação biofarmacêutica 

(SCB) (AMIDON et al., 1995), no qual o MTX está classificado como fármaco 

de classe III, o qual possui alta solubilidade em solução alcalina (ionizado) e 

baixa permeabilidade (LINDBERG et al., 2004; USP, 2007). Segundo Yu et al. 

(2002), um fármaco possui alta solubilidade quando a maior dose é solúvel em 

volume igual ou menor que 250 mL de meio aquoso dentro de uma faixa de pH 

de 1,0 a 7,5. A permeabilidade por sua vez é baseada diretamente na extensão 

da absorção intestinal de fármacos, ou indiretamente, por medidas de taxa de 

transferência de massa através da membrana intestinal humana. 

A solubilidade do MTX em água é dependente de pH (RUBINO, 2001), 

pois possui duas carboxilas, com valores de pKa de 4,8 e 5,5 (KUO, WU & WU, 

2002). Isso justifica sua solubilidade em soluções alcalinas como consequência 

da ionização (MARTINEZ & AMIDON, 2002). 

A eficácia clínica de um fármaco aplicado por via cutânea depende não 

somente do mecanismo de ação farmacológica, como também da sua 

biodisponibilidade no local. Alternativas que possam aumentar a solubilidade 

em água e a velocidade de dissolução do MTX em sua forma não ionizada, 

levando ao aumento da sua velocidade de permeação cutânea e ao aumento 

de sua biodisponibilidade na região da pele lesada pela psoríase, contribuem 

diretamente para a sua melhor eficácia.  

Alguns sistemas de liberação têm sido desenvolvidos para aplicação de 

fármacos na pele, os quais permitem melhorar a distribuição do fármaco na 

derme ou a absorção percutânea (JAVADZADEH & HAMISHEHKARB, 2011). 

Neste seguimento, as CDs vêm sendo utilizadas para modificar as 

propriedades físico-químicas de fármacos, principalmente, quanto à 

estabilidade e a solubilidade em meio aquoso na forma de complexos de 

inclusão (SZEJTLI, 1998; UEKAMA, HIRAYAMA & IRIE, 1998; DALMORA & 

OLIVEIRA, 1999; DALMORA; DALMORA & OLIVEIRA, 2001; DEL VALE, 2004; 

FERREIRA et al., 2004; CARRIER et al., 2007; CAL & CENTKOWSKA, 2008; 

RIBEIRO, 2008) e também em sistemas de administração cutânea de fármacos 

(MÁSSON et al., 1999; SHAKER  et al., 2003; CHORILLI et al., 2007; KWON & 

KIM, 2010). 
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2.3 CICLODEXTRINAS 

 

Em 1891, as ciclodextrinas (CDs) foram isoladas pela primeira vez por 

Villiers, o qual as descobriu como oligossacarídeos, produto da degradação 

enzimática bacteriana do amido. Schardinger descreveu as principais 

características de preparação e técnica de isolamento (SALTÃO & VEIGA, 

2001; CAL & CENTKOWSKA, 2008). Nos seus estudos, isolou o Bacillus 

macerans produtor de CDs pela ação da enzima ciclodextrina-glicosil-

transferase (CGTase) sobre o amido (LOFTSSON & DUCHÊNE, 2007). 

Apenas em 1938, a estrutura química correta das CDs foi publicada por 

Freudenberg, que as caracterizou como estruturas cíclicas compostas por 

unidades de glicose unidas por ligações α-(1,4) (MOSHER & THOMPSON 

2002; OLIVEIRA, 2008; MACEDO, 2010).  

Na década de 50 deram início os estudos com complexos de inclusão, 

envolvendo as ciclodextrinas. Na época, Freudenberg, Cramer, e Plieninger, 

obtiveram uma patente que praticamente apresentava todos os mais 

importantes aspectos da aplicação de CDs em formulações de medicamentos. 

A partir de diversos experimentos foi demonstrado que as CDs eram capazes 

de aumentar a estabilidade de substâncias facilmente oxidáveis, reduzir a 

perda de substâncias altamente voláteis e aumentar a solubilidade de fármacos 

pouco solúveis (SZEJTLI, 1998).  

As CDs naturais (Figura 3) são oligossacarídeos cíclicos constituídos por 

seis (α-ciclodextrinas), sete (β-ciclodextrinas) ou oito (γ-ciclodextrinas) 

unidades de  α-1,4-glicopiranose. Estes compostos possuem uma superfície 

externa hidrofílica e uma cavidade central hidrofóbica, a qual pode acomodar 

uma variedade de fármacos lipofílicos (VEIGA et al., 1995). Esse arranjo em 

forma de anel truncado das moléculas de glicose das ciclodextrinas possibilita 

a utilização desses compostos como hóspedes na formação de complexos de 

inclusão. 
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Figura 3.  Representação esquemática da estrutura das ciclodextrinas naturais. 

 

As CDs apresentam-se na forma de um pó branco cristalino e 

homogêneo (SZEJTLI, 1998), tem característica de formar hidratos estáveis 

(CAL & CENTKOWSKA, 2008). Podem ser obtidas a partir de inúmeras 

bactérias produtoras de CGTase como  o Bacillus macerans, Bacillus 

alcalofílico e Klebsiella pneumoniae, que convertem o amido em dextrinas 

cíclicas e acíclicas através da hidrólise das ligações glicosídicas. Os diferentes 

tipos de CDs podem ser obtidos variando o tipo de microrganismo e as 

condições de reação, modificando assim as propriedades físico-químicas 

(Tabela 1) (SZEJTLI, 1988; FRÖMING & SZEJTLI, 1994; MARTINS & VEIGA, 

2002). 

 

Tabela 1. Propriedades físico-químicas das ciclodextrinas (CDs). 

 

Além das CDs naturais existem as derivadas, as quais possuem algum 

grupo ligado a uma de suas hidroxilas (C6 ou C3) e têm elevada capacidade de 

reconhecimento molecular e solubilidade aquosa, como a hidroxi-propil-CD 

Propriedades α-CD β-CD γ-CD 

N° de unidades de glicose 6 7 8 

Massa molar (g.mol-1) 972 1135 1297 

Solubilidade aquosa (g/100 ml), 25ºC 14,5 1,85 23,2 

Diâmetro da cavidade (Ǻ) 4,7-5,3 6,0-6,5 7,5-8,3 

Volume aproximado da cavidade (Ǻ³) 174 262 427 

(%) Água de cristalização 10,2 13,2-14,5 8,13-17,7 

pKa 25°C 12,332 12,202 12,081 
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(HP-CD), a sulfo-butil-éter-CD (SΒ-CD) e a metil-CD randomizada (RM-CD), 

ampliando suas possibilidades de utilização (CUNHA-FILHO & SÁ-BARRETO, 

2007). As CDs derivadas podem variar tanto quanto ao número médio de 

grupos alquila ou hidroxialquila que tenham reagido com cada unidade de α-D-

glicopiranose, como pela localização destes grupos na molécula de 

ciclodextrina, afetando assim as propriedades físico-químicas e sua capacidade 

de complexação (Tabela 2) (LOFTSSON & BREWSTER, 1996). 

 

Tabela 2. Propriedades físico-químicas de alguns derivados hidrófilos. 

β-CDs Substituiçãoa Massa  

Molar (g ∙mol-1) 

Solubilidade aquosa a 

25ºC (g/100 ml) 

HPβ – CD 0,42 1300 >60 

Mβ – CD 0,57 1191 20 

SBEβ – CD 0,9 2163 >50 

 

__Fonte: LOFTSSON & DUCHÊNE, 2007 (modificado). 

a
Substituição: número médio de substituintes por unidade de glicopiranose. 

 

As vantagens de se utilizar CDs nas formulações são, além de 

incrementar a solubilidade de fármacos pouco solúveis, elas podem ainda 

aumentar a estabilidade, mascaramento de odor e sabor, reduzir de 

incompatibilidades entre fármacos e constituintes da formulação (BARRETO & 

CUNHA-FILHO, 2008). Diante das características do MTX a propriedade de 

aumento na solubilidade foi escolhida para estudo.  

Há tempos, as CDs têm sido utilizadas como carreadores em sistemas 

de liberação transdérmica de fármacos (MARTINS & VEIGA, 2002). Devido à 

massa molar elevada e a natureza hidrofílica das CDs, a sua absorção na sua 

forma intacta por via cutânea é muito limitada. Esta característica contribui, 

assim, para sua baixa toxicidade quando administrada por esta via 

(LOFTSSON & MASSON, 2001). Tem sido descrito que apenas em condições 

oclusivas e em veículos contendo promotores de absorção se consegue fazer 

penetrar as CDs através da pele (ARIMA et al. 1990; ADACHI et al. 1993). A 

fração livre do fármaco que está em equilíbrio com o complexo é que está 



28 
 

disponível para a absorção percutânea (IRIE & UEKAMA 1997; CAL & 

CENTKOWSKA, 2008).  

O propósito de formação de complexos com o MTX é para liberação 

local no tratamento da psoríase. Alguns sistemas transdérmicos já estão sendo 

comercializados utilizando as ciclodextrinas, β-CD com betametasona, 

hidrocortisona, indometacina, piroxicam, dentre outros (UEKAMA & 

HIRAYAMA, 2008). 

A monografia da -CD está incluída na Farmacopeia Americana (USP 

28), Farmacopeia Europeia 5ª edição e Farmacopeia Japonesa, entre outras, 

assim como no ―Handbook of Pharmaceutical Excipients‖  

 

2.4 COMPLEXOS DE INCLUSÃO 

 

A formação de complexos solúveis em meio aquoso (Figura 4A), pode 

ocorrer pela adição de moléculas hidrofóbicas, de tamanho e geometria 

apropriados, como certos fármacos (Figura 4B), resultando em uma interação 

hidrofóbica favorecida do ponto de vista termodinâmico. Ocorre o aumento da 

desordem ou da entropia das moléculas de água, que é acompanhada pela 

associação das moléculas apolares levando a expulsão das moléculas de água 

(SZEJTLI, 1998). Esse processo leva a encapsulação total ou parcial da 

molécula hóspede na cavidade da CD, tornado-a solúvel em água. 

 

 

Figura 4. Representação esquemática da formação de complexos de inclusão: CD em meio 

aquoso (A), na presença do fármaco lipofílico (B). 
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As principais forças que levam a complexação são forças fracas, as 

eletrostáticas, de indução e dispersão, ligações de hidrogênio, forças de van 

der Waals e forças de London (HIGUCHI & CONNORS, 1965; LOFTSSON & 

BREWSTER, 1996). As interações podem ser formadas e quebradas de forma 

dinâmica, e em solução aquosa, esses complexos podem ser rapidamente 

dissociados. As taxas de formação e dissociação dos complexos são muito 

próximas, sendo sua meia vida de apenas alguns milésimos de segundo, o que 

significa que os complexos fármaco-CD estão continuamente sendo formados 

e dissociados (STELLA et al., 1999). 

Os complexos entre o fármaco e a CD são do tipo host-guest, o qual 

host vem do inglês ―anfitrião‖ e guest de ―hóspede‖, ou também chamado, de 

―substrato‖. As moléculas ―anfitriãs‖, também conhecidas como receptoras, são 

as CDs e as hóspede ou substratos, são as moléculas de fármaco (DEL 

VALLE, 2003).  

A α-CD por possuir uma cavidade pequena é utilizada na complexação 

de moléculas pequenas ou de cadeias laterais de moléculas grandes (por 

exemplo, as prostaglandinas), enquanto a γ-CD complexa moléculas grandes, 

como antibióticos macrolídeos e esteróides, e a β-CD sendo muito útil na 

complexação de moléculas que possuam pelo menos um anel aromático, caso 

do MTX (BREWSTER & LOFTSSON, 1997). 

Outros fatores também podem influenciar na complexação como a 

solubilidade intrínseca do fármaco, que quanto menor, maior será o aumento 

promovido pela complexação (LOFTSSON & BREWSTER, 1996; PELLETT et 

al., 1997). Há uma melhor eficiência de complexação em CDs derivatizadas, 

devido o prolongamento da cavidade interna (CASTILLO et al., 1999; DIAZ et 

al., 1999; MURA et al., 1999); um aumento na temperatura diminui a constante 

de estabilidade, pois diminui as forças de interação e aumenta a energia 

cinética das moléculas (LOFTSSON & BREWSTER, 1996).  

O equilíbrio que existe entre moléculas do fármaco livre e do fármaco 

complexado, pode ser quantitativamente descrito por uma constante de 

estabilidade Kc para a formação ou seu inverso, também conhecida como 

constante de dissociação Kd para a dissociação, a constante de equilíbrio (Kn:m) 

pode ser descrita conforme equações a seguir: 
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As concentrações podem ser expressas em termos de quantidades 

conhecidas: 

Fármaco = F0 

Fármacot = (forma complexada + forma não complexada), ou seja,  

Ft = F0 + x( Fármacox – CDy) 

CDt  = CD + y( Fármacox – CDy) 

Então os valores de: 

           –        
    -   

 
           –        

    -   

 
              

 

                       –                 
 

Substituindo na equação do equilíbrio: 

 

   
            

                       –      
           

 

    
         

    

      
                

Plotando Ft x CDt resulta na formação de um complexo [Ft-CDt], onde a reta é 

o F0 definido como: 

            
    

 

      
            

Para um x conhecido, numa complexação 1:1 temos então: 
 

     
          

   ( -          )
   Equação 8 

 

O valor de Kc dos complexos formados pode ser determinado a partir do 

segmento ascendente linear e da inclinação do diagrama de solubilidade de 

fases (Figura 5), utilizando-se da equação 8 de Higuchi e Connors (1965). 

 



31 
 

 

Figura 5. Diagrama de solubilidade de fases. 

 

Valores baixos de Kc indicam a formação de complexos lábeis nos quais 

o fármaco prevalece na forma não complexada enquanto que valores altos 

indicam que a forma complexada será predominante (GREBOCI, 2009). 

Higuchi e Connors (1965) estudaram os complexos de inclusão em meio 

aquoso, a partir de um gráfico que ressaltam o efeito do aumento de 

concentrações de ciclodextrinas na solubilidade do fármaco. Assim, eram feitas 

interferências sobre a estequiometria de inclusão e estimaria uma constante de 

estabilidade do complexo.  Os diagramas foram então classificados em A e B, o 

tipo A formam complexos solúveis e o B complexos insolúveis ou de 

solubilidade limitada. 

Os complexos do tipo A subdividem-se em AL (linear), quando são 

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

concentração há tendência de queda; AP (positivo) quando se forma uma reta 

ascendente que após uma determina da concentração, apresenta um declive 

mais acentuado (SZETJLI, 1998). 

Os diagramas do tipo B, por sua vez, correspondem ao tipo BS onde há 

uma diminuição da solubilidade na presença de altas concentrações de 

ciclodextrina, e o BI é o indicativo de formação de complexos insolúveis em 

água e em nenhum momento, há um incremento na solubilidade (UEKAMA, 

HIRAYAMA & IRIE, 1998; VEIGA, PECORELLI & RIBEIRO, 2006; BREWSTER 

& LOFTSSON, 2007). 

A complexação é dependente da concentração e da razão molar (1:1, 

1:2, 2:1, 2:2) (CAL & CENTKOWSKA, 2008). De um modo geral a 
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estequiometria mais comum é formação de complexos 1:1 (uma molécula de 

CD para uma molécula de fármaco), quando em solução aquosa. Quando 

ocorre complexação em estequiometria diferente de 1:1 provavelmente a 

interação foi parcial devido ao considerável tamanho do fármaco em relação à 

ciclodextrina (WENZ, 1994).  A obtenção de complexos de inclusão na forma 

aquosa é feita através da técnica descrita por Higuchi e Connors (1965).  

Os métodos de preparação ou recuperação de complexos são (CUNHA-

FILHO & SÁ-BARRETO, 2007):  

 Método em solução: quantidades fixas de CD são adicionadas em frascos 

contendo o fármaco em excesso, por um período pré-determinados as 

isotermas são mantidas em banho termostatizado para posterior análise e 

secagem para obtenção dos sólidos. 

 Co-precipitação: adiciona-se uma solução da substância a ser complexada 

a uma solução aquosa de CD, podem-se utilizar temperaturas mais altas. A 

solução pode ser congelada e depois de formar o precipitado, este pode ser 

lavado com uma pequena quantidade de água ou caso seja preciso utiliza-

se um solvente para solubilizar a substância complexada. Deve-se escolher 

um solvente que seja miscível com água. A mistura é agitada até o 

equilíbrio e o complexo sólido obtido por evaporação a pressão reduzida ou 

liofilizado (DEL VALLE, 2003).  

 Liofilização: o complexo formado em solução é refrigerado e submetido ao 

liofilizador para secagem sob pressão reduzida, onde a água passa de 

estado sólido para gasoso, ou seja, ocorre a sublimação da água restando 

os complexos em estado sólido. O congelamento pode ser feito em 

nitrogênio líquido onde se favorece produtos amorfos ou congelamento 

lento em refrigeradores onde se obtém produtos mais cristalinos (CUNHA-

FILHO & SÁ-BARRETO, 2007).   

 Secagem por atomização ou spray-dried: Método semelhante à 

liofilização, a diferença está na evaporação do solvente neste método. 

 Mistura física: mistura dos componentes sem a adição de água, método 

normalmente utilizado em princípios ativos líquidos, como a essência de 

limão, que atua como solvente, propiciando a encapsulação dos óleos 

essenciais. 
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 Malaxagem: consiste em formar uma pasta a partir da adição mínima de 

uma quantidade de líquido, que seja suficiente para umedecer a mistura do 

pó formado pela substância a ser complexada e a CD.  

 Suspensão: o fármaco sólido é adicionado a uma solução aquosa de CD 

formando uma suspensão que é agitada vigorosamente e filtrada. O 

complexo sólido, dissolvido no filtrado é coletado à pressão reduzida ou 

liofilizado (CUNHA-FILHO & SÁ-BARRETO, 2007).  

 Fluído supercrítico: foi recentemente aplicado à preparação 

dos complexos de inclusão de alguns anti-inflamatórios e antifúngicos com 

diferentes ciclodextrinas, essa técnica é usada devido às propriedades 

peculiares dos fluídos supercríticos (SCF), o líquido preferido supercrítico 

(SC CO2), pois é não tóxico, não inflamável, quimicamente estável, de baixo 

custo, ambientalmente aceitável e facilmente separado da mistura, e, além 

disso, tem uma temperatura crítica relativamente baixa e uma pressão 

crítica moderada (AL-MARZOUQI et al., 2007). 

Considerando que o valor de Kc para um mesmo fármaco e uma mesma 

CD pode variar segundo o método de determinação, esta constante é apenas 

aparente e é necessário utilizar outras técnicas para avaliar a eficiência da 

complexação. LOFTSSON, HREINSODÓTTIR & MÁSSON (2007) propuseram 

outro método de cálculo da eficiência de complexação, a CE, que é calculada a 

partir do coeficiente angular do diagrama de solubilidade de fases e é 

independente dos valores de solubilidade inicial do fármaco: 

 

    
                   

  -                    
             

 

A eficiência de complexação refere-se à capacidade das CDs formarem 

complexos de inclusão com moléculas hóspedes apropriadas. Quanto maior a 

eficiência de complexação, menor a quantidade de CD necessária para 

solubilizar o fármaco. Esta constante depende da grandeza do declive que, 

sendo menor do que 1, não apresentará uma eficiência de 100% (LOFTSSON, 

HREINSODÓTTIR & MÁSSON, 2005). 
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Pelo fato da eficiência de complexação de um fármaco não ser muito 

elevada, emana o uso de grande quantidade de CD para complexar uma 

pequena quantidade de fármaco (LOFTSSON & BREWSTER, 1996). 

 

2.5  COMPLEXOS MULTICOMPONENTES 

 

O efeito solubilizante das CDs pode ser incrementado através do ajuste 

do pH do meio, já que os complexos de CDs são mais estáveis quando obtidos 

com fármacos não ionizados do que com fármacos na sua forma ionizada (LIU, 

KILDSIG et al., 1992) ou pela formação de complexos multicomponentes com 

polímeros ou componentes hidrofílicos. Estes podem melhorar a solubilidade e 

consequentemente a biodisponibilidade do fármaco, atuando sinergicamente, 

sendo até possível a redução da quantidade de CD numa formulação (SZENTE 

& SZEJTLI, 1999). 

O mecanismo de formação dos complexos multicomponentes 

envolvendo polímeros parece está relacionado com o mecanismo de formação 

dos complexos tensoativos-polímero (LOFTSSON, 1995). Em solução aquosa, 

os polímeros diminuem a mobilidade das CDs e aumentam a solubilidade dos 

complexos formados, além de alterarem a hidratação das moléculas de CDs, 

bem como sua estrutura tridimensional, atuando como co-complexante (Figura 

6) (LOFTSSON, 1998).  

 

Figura 6. Representação dos complexos fármaco-CD-Polímero em solução. 
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Estudos recentes demonstram que a associação de trietanolamina como 

terceiro componente aumenta consideravelmente a solubilidade aquosa de 

fármacos ácidos, justamente pelo poder de ionização da trietanolamina 

(GRANERO, GARNERO & LONGHI, 2003; GRANERO et al., 2008; PALMA et 

al., 2009; MORA, LONGHI & GRANERO, 2010). 

Apesar dos estudos de solubilidade de fases permitirem uma avaliação 

do efeito das CDs sobre a solubilidade do fármaco, eles apenas dão uma 

indicação sobre a possível formação de complexos de inclusão, mas não fazem 

a distinção entre outras associações externas que podem ocorrer 

(SCHNEIDER et al., 1998; LOFTSSON et al., 2004). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―A persistência é o menor caminho do êxito.‖ 

(Charles Chaplin) 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Estudar as interações de complexo binários contendo β-CD:MTX e 

complexos ternários entre β-CD:MTX:TEA e β-CD:MTX:polímeros hidrofílicos, 

visando melhorar a solubilidade e velocidade de dissolução do metotrexato na 

forma não ionizada. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A fim de atingir o objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Avaliar o efeito da β-CD na solubilidade do MTX em solução, observando 

se há aumento na solubilidade do fármaco; 

 Determinação da estequiometria do complexo β-CD:MTX obtido em 

solução, da constante da estabilidade e eficiência da complexação; 

 Estudar o efeito da TEA e dos polímeros hidrofílicos na complexação, 

observando se há incremento na solubilidade do fármaco; 

 Observar o efeito do pH na complexação ; 

 Validação da metodologia analítica utilizada; 

 Obtenção dos sistemas em fase sólida por liofilização; 

 Caracterização físico-química dos sistemas obtidos em fase sólida:  

 Análise elementar do fármaco, da ciclodextrina e dos complexos; 

 Análise quantitativa do fármaco nos complexos; 

 Forma e superfície de partículas utilizando a microscopia eletrônica de 

varredura (MEV);  

 Estudo termoanalítico dos sistemas obtidos por termogravimetria/ 

termogravimetria derivada (TG/DTG) e calorimetria exploratória 

diferencial (DSC);  

 Análise da microestrutura dos sistemas por Difratometria de raios-X 

(DRX); 

  Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV); 

 Estudos de dissolução  
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Capítulo IV 

 

JUSTIFICATIVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―Imagine uma nova história para sua vida e acredite nela.‖ 

(Paulo Coelho) 
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4. JUSTIFICATIVA 

 

A obtenção de complexos multicomponentes, que garantam a 

disponibilização do MTX em solução na forma não ionizada, possibilita a 

incorporação em veículos essencialmente aquosos como os géis de aplicação 

cutânea, aumentando assim a eficácia terapêutica do MTX no tratamento da 

psoríase.  

A administração cutânea do MTX é mais eficaz, pois além de possibilitar 

concentrações locais do fármaco, a via tópica pode diminuir ou evita os efeitos 

adversos do fármaco.   

Assim, este trabalho de pesquisa versou em obtenção dos complexos 

binários e ternários em fase aquosa, utilizando a β-CD associados à 

trietanolamina (TEA) e polímeros hidrofílicos como terceiro componente, e 

posteriormente, os melhores resultados destes complexos, foram obtidos em 

fase sólida submetidos à caracterização.   
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Capítulo V 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Julgue seu sucesso pelas coisas que você 

 teve que renunciar para conseguir‖ 

(Dalai Lama) 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 MATERIAL 

 

 Metotrexato, DEG lote 20091012 

 Beta-ciclodextrina, Roquette®  

 Trietanolamina (TEA), Synth  

 Polivinilpirrolidona Synth  

 Polietilenoglicol1500, Synth  

 Polietilenoglicol 4000, Synth  

 Polietilenoglicol 10000, Sigma  

 Álcool Polivinílico, Vetec  

 Hidroxipropilmetilcelulose, Sigma  

 Polaxamer F-127, Sigma  

 Álcool etílico absoluto, QEEL 

 Brometo de potássio, Vetec  

 Membrana de acetato de celulose 0,45 μm, Sartorius Biolab  

 Água destilada 

 

5.2 EQUIPAMENTOS 

 

 Espectrofotômetro Biochrom®, modelo Libra S32  

 Espectofotômetro Shimadzu® modelo UV-1650PC  

 Balança Gehaka AG200  

 Ultrasonic clean, modelo Ultracleaner 1400  

 Banho Maria Quimis  

 Scanning Electron Microscope, ESEM, Philips XL 30 

 Difratômetro, Rikugu modelo Dmax 2500PC 

 Liofilizador Liobrás modelo L202 

 Espectrofotômetro Infravermelho, Perkin Elmer Spectrum 65 

 Analisador Termogavimetrico, modelo TGA 60, Shimadzu® e 

Calorímetro de exploração diferencial, modelo DSC 50, Shimadzu®. 
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5.3 . MÉTODOS 

 

5.3.1 Obtenção do complexo β –CD e MTX em solução  

 

As isotermas de solubilidade do MTX foram obtidas em soluções 

aquosas com concentrações crescentes de β –CD (0 a 0,015 mol/L) em 

frascos hermeticamente fechados (n = 2) contendo fármaco em excesso, os 

quais foram submetidos à agitação em banho termostatizado (cerca 25 ± 2ºC). 

Em períodos pré-determinados (cada 12h) os frascos foram sonicados, 

totalizando um período de 72 horas para o ensaio, tempo necessário para o 

equilíbrio de solubilidade. Depois disso, a solução foi filtrada em membrana de 

0,45 µm de diâmetro de poro, o pH verificado, e a absorbância da amostra foi 

medida em 303 nm por espectrofotometria de UV-Vis para determinar a 

concentração de MTX utilizando a equação de regressão linear obtida durante 

a validação do método, previamente realizado.  

 Depois disso, a constante de estabilidade foi calculada utilizando a 

equação 8 (pag. 33) e a eficiência da complexação foi avaliado pela equação  

9 (pag. 35). O perfil do diagrama possibilitou avaliar a estequiometria dos 

complexos obtidos e o tipo de complexo (A ou B). 

 

5.3.2 Obtenção dos complexos multicomponentes em solução 

 

Como terceiros componentes (TC) para obtenção de complexos 

multicomponentes (complexo ternário) foram testados o PEG (1500, 4000, e 

10000), HPMC, PVA, PVP e POL, além da TEA uma substância altamente 

hidrossolúvel. O efeito do TC na solubilidade do MTX foi investigado variando 

as concentrações de polímero (0 a 0,5%) e TEA (0 a 10%) em solução aquosa 

contendo β-CD (0,015 M). A solução contendo TEA foi estabilizada para um 

pH 5, utilizando tampão fosfato monobásico (0,1M). 

Depois de preparadas estas soluções, os frascos seguiam a mesma 

metodologia de obtenção do complexo binário (subseção 5.3.1). 
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5.3.3 Preparação dos complexos em fase sólida 

 

As soluções de secagem foram obtidas utilizando quantidades de MTX 

calculadas a partir do maior valor de solubilidade encontrado no gráfico de 

isotermas contendo β –CD e MTX, e adicionadas quantidades de 0,015 mol/L 

de β-CD, no sistema multicomponente o TC foi utilizado a 10% da massa de 

soluto usada (MTX + β –CD). 

Estas soluções foram sonicadas até completa dissolução do MTX, assim 

seguiam para congelamento a -20ºC e posteriormente a -80ºC, estando 

totalmente congeladas, as amostras foram colocados no liofilizador e após 36h 

os sólidos foram coletados. 

 

5.3.4 Preparo da mistura física 

 

A mistura física (MF) do MTX, β-CD, polímeros e TEA foram preparados 

em almofariz. As quantidades de β-CD, MTX e TC foram calculadas usando 

como base os dados obtidos da análise quantitativa dos complexos em fase 

sólida, tanto para o complexo binário e para o complexo ternário.  

 

5.3.5 Análise quantitativa do fármaco nos complexos 

 

O teor teórico de MTX no sistema binário foi de 7,1% e no sistema 

ternário de 6,5%. A quantidade de amostra suficiente para fornecer 1 mg de 

complexo foram pesadas e dissolvidas em solução aquosa de etanola 20% e 

transferidas para os balões de 10 mL para obter uma solução estoque (100 

µg/mL), a partir daí, alíquotas de 1 mL foram retiradas para diluição resultando 

na concentração 10 µg/mL, a qual foi analisada por espectofotometria de UV-

vis a 303 nm, para então se determinar o teor analítico de fármaco nos 

complexos, com auxílio da Equação 10. 

 

            
             

                   
        Equação 10 
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5.3.6 Caracterização físico-química dos complexos  

 

5.3.6.1 Análise elementar 

 

O teor de carbono, hidrogênio e nitrogênio dos componentes puros (β-CD 

e MTX) e dos complexos foi avaliado por análise elementar, a fim de certificar o 

teor dessas substâncias nos complexos.  

 

5.3.6.2 Morfologia 

 

A forma das partículas dos complexos obtidos por liofilização e dos 

componentes puros de β-CD e MTX foram observadas utilizando 

fotomicrografias obtidas por MEV. 

 

5.3.6.3 Espectroscopia de absorção da região do infravermelho  

 

Pastilhas contendo 1 mg da amostra misturada com 375 mg de KBr 

foram preparadas utilizando um grau e pistilo e submetidas à prensa hidráulica, 

as amostras de complexos, respectivas misturas físicas (MF) e dos 

componentes puros de β-CD e MTX foram analisadas na região de 4000-400 

cm-1. 

 

5.3.6.4 Análise Térmica 

 

As análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram 

realizadas utilizando razão de aquecimento foi de 10°C.min-1, no intervalo de 

temperatura de 25 a 450 ºC e sob atmosfera dinâmica de N2 (100 ml.min-1), em 

cadinho de alumínio fechado parcialmente e com massa em torno de 1,5 mg. 

Antes do ensaio, o eixo de temperatura da célula foi calibrado utilizando padrão 

de Inº (Tfus= 156,5 ºC) e de Znº (Tfus= 419,5 ºC) e para a calibração do eixo de 

fluxo de calor foi utilizado padrão de Inº, o qual apresenta Hfus = 28,7J.g-1. As 

amostras utilizadas foram os componentes puros β-CD e o fármaco, os 

complexos e as respectivas misturas físicas.  
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As curvas de termogravimetria TG foram obtidas utilizando termobalança 

na faixa de 25 a 450°C, com razão de aquecimento de 10°C.min-1, sob 

atmosfera dinâmica de N2 (50 ml.min-1), com cadinho de alumínio contendo 

amostra de aproximadamente 5 mg. A curva em branco foi obtida para a 

calibração. Os ensaios foram conduzidos para os complexos, a β-CD e MTX 

puros e as misturas físicas. Depois de realizadas as análises de TG, foram 

obtidas as curvas de primeira derivada (DTG) a partir dos dados experimentais 

para auxiliar a determinar o início e o término dos eventos. 

 

5.3.6.5 Difratometria de raios X (DRX) 

 

Os ensaios foram realizados utilizando os componentes puros de β-CD e 

MTX além dos complexos, com difração em anglo 2θ, variando de 3º a 55º.  

 

5.3.6.6 Ensaio de dissolução  

 

Os complexos, MTX puro e as MF foram submetidos ao ensaio de 

dissolução, seguindo os parâmetros estabelecidos pela USP 30, para o aparato 

2 (cesta), temperatura de 37ºC, em meio de ácido clorídrico (0,1 mol/L), a 50 

rpm, porém com o volume de 500 mL.  

As amostras foram acondicionadas em cápsulas tamanho 0 com o 

auxílio de uma encapsuladeira. Todo o experimento foi realizado em triplicada, 

em condições sink e em tempos pré-determinados, 2 ml de amostra eram 

retirados, e depois de filtrados em membrana de 0,45 m, foram analisados por 

espectrofotometria a 303 nm previamente validado. 

Foi avaliado o Q15 min (quantidade dissolvida na metade do tempo), 

ED30 (eficiência de dissolução em menos de 30 minutos em percentual), 

parâmetros relacionados à quantidade real de fármaco dissolvido no meio. 

O valor de ED foi calculado a partir dos valores obtidos de área sob a 

curva (ASC) do perfil de dissolução do MTX, dos complexos e da mistura física 

β-CD no intervalo de tempo (t), através do método dos trapezoides (KHAN, 

1975). Então, a razão entre ASC(0-30) e ASCTR  (área total do retângulo) definido 

pela ordenada (100% de dissolução) e pela abscissa (tempo igual a 30 
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minutos). A ED foi expressa em percentagem e pode ser definida pela equação 

11:  

 

    
         

      
                 11 

 

 

5.3.7 Análise quantitativa do Metotrexato nos complexos  

 

5.3.7.1 Especificidade e seleção do comprimento de onda para as 

determinações analíticas 

 

A solução estoque de MTX foi preparada na concentração de 100 µg/mL 

em água (20% de etanol como co-solvente) e uma alíquota foi diluída para 10 

µg/mL em água para obtenção do espectro de varredura na faixa de 200 a 

400nm. Para verificar a especificidade do método este espectro foi comparado 

àqueles obtidos de uma solução contendo apenas os componentes da matriz 

(β-CD 0,001 M-1 e TEA 0,125%m/v) e de uma solução contendo o fármaco (10 

µg/mL) na presença dos componentes da matriz. Após a comparação dos três 

diferentes espectros, o comprimento de onda de menor interferência dos 

componentes do complexo ternário. 

 

5.3.7.2 Curva padrão 

 

A partir da solução estoque de MTX na concentração de 100 µg/mL, 

alíquotas foram transferidas para balões volumétricos e o volume foi 

completado com água para obter soluções analíticas com diferentes 

concentrações (2-20 µg/mL) e a absorbância foi determinada 303 nm (n=5), 

utilizando cubeta de quartzo de 1 cm e água como branco. A equação 

representativa (y= ax + b) foi obtida através da regressão linear entre o valor da 

absorbância e a concentração (µg/mL) do fármaco. 
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5.3.7.3 Linearidade e alcance 

 

Os dados obtidos para a construção da curva padrão foram submetidos 

à regressão linear para obtenção do coeficiente de correlação (r), o qual deve 

ser menor que 0,99 para o método ser considerado linear (Brasil, 2003; USP 

30-NF 25, 2007; ICH, 1996). Os dados foram ainda submetidos à análise de 

variância (ANOVA). O alcance correspondeu à faixa de concentração 

compreendida na curva padrão (2-20 µg/mL). 

 

5.3.7.4 Precisão 

 

A precisão foi investigada por diferentes ensaios. Os estudos foram 

realizados em triplicata para cinco níveis de concentração (6, 8, 10, 12 e 14 

µg/mL). A precisão intra-dia foi determinada em diferentes análises realizadas 

no mesmo dia. Enquanto a inter-dia foi determinada a partir de análises 

realizadas por diferentes analistas com intervalo mínimo de dois dias. O ensaio 

de reprodutibilidade foi realizado em dois laboratórios diferentes (A e B). A 

variabilidade instrumental, de analistas e de equipamentos foi determinada 

através do coeficiente de variação das respostas obtidas, além da aplicação da 

análise estatística adequada. 

 

5.3.7.5 Exatidão 

 

A exatidão foi avaliada pelo método da recuperação por placebo 

contaminado, no qual uma quantidade conhecida de fármaco foi adicionada a 

uma mistura dos componentes do complexo ternário e analisada pelo método 

proposto. O estudo foi realizado para cinco níveis de concentração (6, 8, 10, 12 

e 14 µg/mL). A exatidão foi calculada a partir da média de três determinações 

com auxílio da equação 12 descrita abaixo: 

 

                  
                               

                    
   Equação 12 
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5.3.7.6 Robustez aparente 

 

A influência do pH do meio de análise também foi investigado. Para isso, 

o pH da solução analítica foi medido (pH= 4,5), o qual foi ajustado para um 

valor inferior e superior (pH= 4,0 e pH= 5,0) respectivamente com auxílio de 

solução tampão de fosfato de potássio monobásico 0,1M. O estudo foi 

realizado para cinco níveis de concentração (6, 8, 10, 12 e 14 µg/mL) em 

triplicata. 

 

5.3.8 Análise estatística 

 

De forma complementar aos resultados de média, desvio padrão e 

coeficiente de variação expressado no presente trabalho, os dados foram ainda 

submetidos ao teste t –Student para análises pareadas. Nos estudos de 

solubilidade com as CDs, foram realizadas análises de variância (ANOVA) para 

análise em vários grupos e quando necessário foram submetidos a teste pos 

hoc de Dunnet. Os resultados foram considerados significativos quando a 

probabilidade foi inferior a 5% (p < 0,05 intervalo de confiança de 95%). A 

avaliação estatística dos resultados foi realizada com auxílio dos softwares 

Sigma Stat® versão 3.0 e MS Excel. 
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Capítulo VI 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para  

a vitória é o desejo de vencer. 

(Mahatma Gandhi) 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 OBTENÇÃO DO COMPLEXO  –CD E MTX EM SOLUÇÃO  

 

Dentre as propriedades que as CDs podem melhorar quando 

complexadas com fármacos, a solubilidade é sem dúvida aquela mais 

interessante para aplicações farmacêuticas. Por conseguinte, o diagrama de 

solubilidade de fases descrito por Higuchi e Connors (1965), é habitualmente 

utilizado como a primeira verificação da formação de complexos de inclusão 

em solução. A Figura 7 apresenta a variação da solubilidade do MTX em 

função da quantidade de  - CD presente na solução aquosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de solubilidade de fases do MTX a 25°C na presença de β-CD. 

De acordo com Figura 7, foi considerada a formação de complexos de 

inclusão com estequiometria do tipo 1:1, a equação obtida foi y = 0,1772x + 

0,0002, com coeficiente de correção (r= 0,99), a qual comprova o aumento da 

solubilidade do MTX em função do aumento da concentração da CD, 

sugerindo, portanto, a formação de complexos solúveis do tipo AL, aumento 

linear (SZETLI, 1998; UEKAMA, HIRAYAMA & IRIE, 1998).  

O poder de solubilização das CDs pode ser avaliado quantitativamente pelo 

aumento da solubilidade do fármaco na solução quando comparada à 

solubilidade do mesmo em água. Por meio da inclinação da reta obtida do 

diagrama de solubilidade de fases é possível obter a constante de estabilidade 

utilizando a equação 8, Kc foi de 1179,8 M-1 e avaliando a complexação 
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observou-se um aumento de solubilidade de cerca de 15 vezes (1,82x10-4 para 

2,86x10-3 M-1)  

A maioria dos valores de Kc varia entre 200 e 5000 M-1 (PITHA, SZENTE 

& GREENBERG, 1983). Quando se encontra valores de constantes de 

estabilidade baixos indica a formação de complexos lábeis que liberam o 

fármaco facilmente, enquanto que com constantes de valores elevados indicam 

a formação de complexos mais estáveis, podendo originar uma liberação lenta 

ou incompleta do fármaco. No entanto, vários trabalhos têm mostrado valores 

de constantes de estabilidade fora dos limites indicados, porém os resultados 

obtidos indicaram uma melhoria nas propriedades físico-químicas e 

biofarmacêuticas dos fármacos (MARTINS & VEIGA, 2002).  

O valor de Kc encontrado para os sistemas binário MTX:β-CD indicou a 

formação de complexos de inclusão com estabilidade adequada e portanto, 

poderão constituir uma alternativa viável para melhorar a solubilidade e, 

biodisponibilidade do MTX. É interessante ressaltar que neste estudo é 

pretendido o aumento da solubilidade do MTX na forma não ionizada e não a 

liberação prolongada, o que torna interessante a obtenção de uma constante 

de estabilidade não tão elevada.  

A determinação do valor da constante de estabilidade não garante que 

um fármaco formou um complexo de inclusão com uma CD, apenas sugere 

houve mudança em alguma propriedade do fármaco, como a solubilidade 

(LOFTSSON, MÁSSON & BREWSTER, 2004). 

A eficiência de complexação foi calculada pela equação 9 e o resultado 

foi de 0,21, sabe-se que quanto mais próximo de 1 melhor a eficiência de 

complexação (LOFTSSON, HREINSODÓTTIR & MÁSSON, 2005). Pelo fato da 

eficiência de complexação de um fármaco não ser muito elevada, em alguns 

casos torna necessário o uso de grande quantidade de CD para complexar 

uma pequena quantidade de fármaco (LOFTSSON & BREWSTER, 1996). 

Apesar da β-CD ter uma frequente aplicação em formulações comerciais 

disponíveis atualmente, ela apresenta uma solubilidade aquosa muito limitada 

(1,85 % a 25ºC) devido à estrutura rígida resultante da formação de ligações de 

hidrogênio intra e intermoleculares (FRÖMMING & SZEJTLI, 1994). Contudo, 

visando obter uma maior quantidade de fármaco solúvel com menor quantidade 

de insumo, estratégias podem ser utilizadas através da adição de polímeros ou 
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componentes hidrofílicos, como a TEA, formando complexos 

multicomponentes. 

 

6.2 OBTENÇÃO DOS COMPLEXOS MULTICOMPONENTES EM 

SOLUÇÃO 

 

Os polímeros hidrossolúveis interagem com as moléculas de CDs ou 

com complexos fármaco-CD, formando complexos multicomponentes fármaco-

CD-polímero ou co-complexos (ASBAHR et al., 2009). 

Vários autores têm demonstrado a possibilidade dos polímeros 

formarem complexos com diversos fármacos, aumentando a sua solubilidade e 

também a permeação de fármacos através de membranas biológicas, 

formando complexos ternários (LOFTSSON, FRIODRIKSDOTTIR & 

GUMUNDSDOTTIR, 1996; JANSOOK, 2009; MESSNER et al., 2010). Outros 

compostos hidrofílicos como a trietanolamina (TEA) também vem sendo 

utilizados. na tentativa de potencializar a ação da - CD na solubilidade do 

MTX. A Figura 8 mostra a influência da concentração de TEA associada a  -

CD na concentração fixa de 0,015M-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Efeito de crescentes concentrações de TEA associada à concentração fixa de 15mM 

de β-CD na solubilidade do MTX. 

 

O aumento na solubilidade do MTX foi melhor observado utilizando a 

TEA nas concentrações de 5, 7,5 e 10. Os resultados foram estatisticamente 

diferentes da concentração zero, a qual continha apenas à solução de β-CD, a 
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análise estatística foi realizada por ANOVA de uma entrada (ANOVA one way), 

seguida por teste post hoc de Dunnet (p< 0,05), usando a solução sem TEA 

como controle. Em termos de percentual o incremento foi de 75, 94, e 70% 

respectivamente. É interessante destacar que os estudos de solubilidade com a 

TEA foram realizados em meio tamponado (pH 5), e nesta situação coexistem 

em solução a forma não ionizada. Sabe-se que a forma ionizada é mais 

hidrossolúvel, mas a estabilidade do complexo é muito maior quando o fármaco 

está na forma não ionizada (LOFTSSON & FRIODRIKSDOTTIR 1998). 

Estudos com o Sulfisoxazol, utilizando a trietanolamina 5% como terceiro 

componente mostrou que houve um aumento sinérgico na solubilidade do 

complexo binário entre Sulfisoxazol:HPβ-CD (GRANERO, GARNERO & 

LONGHI, 2003). A complexação simultânea e formação de sal com TEA 

aumentou significativamente a solubilidade da acetazolamida utilizando a HPβ-

CD, esse sistema multicomponente reduziu a pressão intraocular em coelhos 

(PALMA et al., 2009). A complexação do flurbiprofeno com HPβ-CD e formação 

de sal com etanolaminas, como a monoetanolamina, dietanolamina e 

trietanolamina, melhorou as propriedades de solubilidade e dissolução deste 

fármaco (MORA, LONGHI & GRANERO, 2010). 

Estudos com o ácido ascórbico mostraram que esta substância é solúvel 

em água, no entanto é muito sensível ao calor, luz e oxigênio. Então, uma 

alternativa para evitar estes efeitos foi através da complexação com 

ciclodextrinas. Os resultados demonstraram que houve uma acentuada 

melhoria na estabilidade do ácido ascórbico em solução aquosa, quando 

complexado com a HPβ-CD e a TEA (GARNERO et al., 2010). 

O controle do pH no experimento da associação da -CD com a TEA 

garante o aumento do efeito da ciclodextrina no incremento da solubilidade do 

MTX em sua forma não ionizada. Assim, estes resultados comprovam que a 

TEA pode ser um ótimo candidato no aumento da solubilidade do MTX quando 

associada a β-CD. Além disso, a TEA (2,2′,2″-nitrilotrietanol, C6H15NO3 , 

149,19) é uma amina terciária que apresenta três hidroxilas, sendo muito 

empregada com emulsificante ou intermediário na formação de emulsificantes, 

o que pode levá-la a ter ação como agente de permeação cutânea.  

Além do uso de compostos hidrofílicos como a TEA para potencializar o 

efeito das ciclodextrinas, os polímeros hidrofílicos tem sido bastante utilizados 
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para o aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis, associados à 

ciclodextrinas ou isoladamente na forma de dispersões sólidas.  

Os polímeros usados para obtenção de complexos ternários podem ser 

divididos em três categorias, como os polímeros semi-sintéticos, os naturais 

como os derivados da celulose ou polissacarídeos naturais e polipeptídeos; e 

os polímeros sintéticos, como o álcool polivinilíco ou co-polímeros de ácido 

acrílico (LOFTSSON, 1995). Neste estudo foram utilizados polímeros dessas 

três categorias para o screaning com β-CD. A Figura 9 apresenta os resultados 

do ensaio de solubilidade com os polímeros em concentração variando de 0 a 

0,5% em uma solução de -CD a 0,015M-1.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Efeito de crescentes concentrações de polímeros associada à concentração fixa de 

15mM de β-CD na solubilidade do MTX. 

 

Os dados experimentais demonstraram que a solubilidade do MTX 

aumentou nas concentrações de 0,2 e 0,5% quando utilizado o PVP, com um 

percentual de 17,1 e 8,1%, respectivamente. Vários autores mencionaram PVP 

melhorar a capacidade de complexação (LOFTSSON & FRIORIKSDOTTIR, 

1998), pelo aumento de intensidade de interações pelas pontes de hidrogênio e 

forças de Van der Waals, conseqüentemente levando ao aumento na constante 

de estabilidade também (FAUCCI & MURA, 2001).  

Quando o polímero e a CD são misturados em solução, é esperado que 

o aumento da solubilidade atingido seja superior ao somatório dos efeitos de 

cada um dos componentes individuais, havendo um efeito sinérgico indicativo 

da formação de um novo tipo de complexo entre o fármaco, onde a CD é o 
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agente complexante e o polímero, o agente co-complexante. Loftsson e os 

seus colaboradores estudaram o efeito sinérgico dos derivados das CDs com 

polímeros hidrossolúveis (polivinilpirrolidona, hidroxipropilmetilcelulose, 

carboximetilcelulose), no aumento da solubilidade aquosa de vários fármacos e 

no aumento da constante de estabilidade do complexo formado (LOFTSSON, 

FRIORIKSDOTTIR, SIGURKDARDOTTIR et al., 1994). Quando utilizado o PVP 

(0,1%) em complexos de inclusão entre HPβ-CD e finasterida, houve um 

aumento de 7,97% da solubilidade deste fármaco (ASBAHR et al., 2009). Mura, 

Faucci e Bettinetti (2001) também observaram aumento na solubilidade do 

Naproxeno quando utilizado o PVP 0,1% com a HPβ-CD, e este foi bem maior, 

65%.  

Os resultados promissores nas concentrações de 0,2 e 0,5% de PVP o 

indicam como um bom candidato dentre os polímeros hidrofílicos para 

utilização em complexos ternários envolvendo a β-CD e o MTX. 

 Embora algumas concentrações de POL, PEG 1500, e PEG 10000 

tenham demonstrado um aparente aumento, a análise estatística utilizando 

ANOVA (p< 0,05) mostrou não haver diferenças. Finalmente, utilizando HPMC, 

PEG 4000 e PVA a solubilidade do MTX não aumentou em nenhuma das 

concentrações investigadas. O HPMC como TC diminuiu a solubilidade do MTX 

em todas as concentrações. Em contato com água ou fluido biológico este 

polímero se difunde, resultando em um relaxamento das cadeias polimerícas 

com expansão de volume, o que pode levar tanto a dimunuição da difusidade 

das moléculas no meio, quanto a um impedimento estérico, o que justifica a 

resposta para a o efeito do HPMC neste sistema. Este tipo de polímero é 

normalmente usado para liberação controlada de fármacos assim como o PVA, 

é comum serem usados em matrizes hidrofílicas para comprimidos 

(SIEPMANN & PEPPAS, 2001; HAMIDI, 2008; VIRIDÉN, WITTGREN & 

LARSSON, 2011). No entanto, Savolainen e colaboradores (1998) verificaram 

que a adição de pequenas quantidades do polímero HPMC (0,05%) na 

complexação reduziu em 40 a 80% o teor de CD nas formulações, sem alterar 

negativamente a biodisponibilidade do fármaco.  

Alguns autores sugerem que as moléculas de PEG possivelmente 

deslocam o fármaco da cavidade da HPβ-CD, desfavorecendo o incremento na 

solubilidade, o que provavelmente tenha ocorrido neste estudo. Além disso, 
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trabalhos anteriores têm demonstrado que o PEG não aumentou a solubilidade 

de alguns fármacos no complexo, a exemplo o piroxicam (CAL & 

CENTKOWSKA, 2008).  

 É interessante destacar que a interação da ciclodextrina com cada 

fármaco tem uma dinâmica depedente da estrtura química do fármaco, tipo e 

intensidade desta interação, então quando adicionado um terceiro componente 

ao meio esta dinâmica pode ser alterada completamente favorecendo ou não a 

solubilização da molécula. A adição de polímeros nem sempre resulta num 

aumento da solubilidade. O efeito sinérgico de polímeros hidrossolúveis na 

complexação pode ser dependente da concentração do polímero e ou 

associação com algumas estratégias como determinados tratamentos da 

solução como autoclave ou ultrassom (LOFTSSON, 1995).  

É possível que durante a complexação do MTX ocorram interações entre 

o polímero e o fármaco levando a uma diminuição na estabilidade do complexo. 

(VALERO, PEREZ-REVUELTA et al., 2003). A quantidade de polímero 

adicionada deverá ser tal que o efeito solubilizante, estabilizante e complexante 

seja maximizado, mas insuficiente para causar um aumento significativo da 

viscosidade. Segundo Wan e Cols, (1993), a velocidade de intumescimento 

aumenta em maiores concentração do polímero, fator que possa ter 

influenciado desfavorecendo a formação de complexos com maiores 

solubilidade.  

Diante dos resultados obtidos no ensaio de solubilidade, a etapa em fase 

sólida foi planejada utilizando os melhores resultados do ―screanning‖ dos 

polímeros em solução. 

 

6.3 OBTENÇÃO DOS COMPLEXOS EM FASE SÓLIDA E ANÁLISE 

QUANTITATIVA DO TEOR DE FÁRMACO 

 

Os complexos foram obtidos com sucesso pela técnica de liofilização. Como 

os ensaios de caracterização físico-química foram planejados para utilizar 

como controle as misturas físicas (MF). O primeiro ensaio foi a determinação 

do teor de fármaco nas amostras, a fim de garantir uma razão analítica na 

preparação das MFs.  Os resultados da análise quantitativa do teor MTX estão 

apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Análise quantitativa do MTX nos complexos. 

Complexo Quantidade 

Teórica de MTX 

(%) 

Quantidade Analítica 

de MTX (%)  

(média ± DP) 

CV 

(%) 

 

Complexo Binário    

β-CD:MTX 7,10 7,30 ± 0,00 0,00 

 

Complexos ternários 

β-CD:MTX:POL 

 

6,5 

 

7,22 ± 0,27 

 

0,03 

β-CD:MTX:PEG 10000 6,5 7,92 ± 0,11 0,01 

β-CD:MTX:PVP 6,5 7,.91 ± 0,19 0,02 

β-CD:MTX:PVA 6,5 6,42 ± 0,20 0,03 

β-CD:MTX:TEA 6,5 8,42 ± 0,26 0,03 

 

Os resultados da análise quantitativa mostraram que o fármaco foi 

incorporado de forma eficiente nos complexos binários e ternários. Os valores 

da concentração de fármaco na matriz sólida foram utilizados para calcular a 

quantidade de amostra utilizada nos testes de dissolução.  

 

6.4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

 

6.4.1 Análise elementar 

 

Os resultados da análise elementar dos componentes puros β-CD e 

MTX e dos complexos estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Resultados de análise elementar dos componentes puros e dos complexos. 

  Elemento 

Sistema/ 
Substância 

Valor 
teórico 

para N (%) 

C (%) H (%) N (%) 

MTX 24,65 46,67 5,45 21,65 

-CD - 38,01 6,78 0,01 

-CD:MTX 1,75% 38,96 6,71 1,55 

-CD:MTX:TEA 1,80% 40,65 6,77 2,74 

-CD:MTX:PEG 1,60% 40,61 6,77 1,29 

-CD:MTX:POL 1,60% 40,53 6,69 1,36 

-CD:MTX:PVA 1,60% 40,04 6,87 1,24 
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-CD:MTX:PVP 1,80% 40,05 6,85 2,16 

O valor teórico encontrado foi calculado com base no percentual de 

nitrogênio do MTX na forma anidra em relação ao teor para o complexo binário 

(7,1%) e para o complexo ternário (6,5%). O percentual de N (%) elevado para 

os complexos com TEA e PVP, pode ser explicado pelo fato dessas 

substâncias também conterem em sua estrutura várias unidades do elemento 

nitrogênio. O percentual de carbono dos complexos foi menor que o fármaco 

puro, provavelmente sugerindo interações entre o MTX e β-CD e 

consequentemente nos complexos ternários com os polímeros e TEA. Já o 

percentual de hidrogênio apresentou um aumento, sabendo que o fármaco 

anidro deve conter 4,9 % de hidrogênio, inidicando que o fármaco utilizado no 

presente estudo trata-se de um hidrato, o que foi comprovado na análise 

térmica.  

 

6.4.2 Morfologia 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) permite observar a forma e 

os aspectos das partículas, podendo indicar a obtenção de um liófilo a partir de 

uma solução contendo o fármaco associado a CD. Os resultados da Figura 10 

mostram as fotomicrografias obtidas dos componentes puros: β- CD (A e B) e 

MTX (C e D) em diferentes aumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. MEV dos componentes puros: β- CD (A e B) e MTX (C e D). 

 

A B 

D C 
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As fotomicrografias obtidas mostraram que a β-CD no aumento de 50x 

(Figura 10 A) apresenta cristais de diferentes tamanhos, no aumento de 250x 

(Figura 10 B) a β-CD é composta de cristais na forma de paralelepípedo. 

Ribeiro et al., 2003 identificou cristais de β-CD compreendidos entre 1 e 180 

μm. Esta variação ocorreu provavelmente devido a substância não estar 

totalmente na forma cristalina, pois é possível identificar partículas irregulares, 

possivelmente devido a fases menos ordenadas ou amorfas.  

O MTX no aumento de 250x apresenta pequenas partículas de caráter 

cristalino e aproximando-se da forma de cubos (Figura10 D), de diferentes 

tamanhos. Também foi possível perceber que o fármaco não está 

essencialmente na forma cristalina, pois foi possível perceber partículas 

irregulares, devido a fases menos ordenadas ou amorfas. Para uma melhor  

análise por MEV, foram obtidas  fotomicrografias dos complexos a fim de  

comparação com os componentes puros (FIGUEIRAS et al., 2007) (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fotomicrografias do complexo binário contendo β-CD:MTX (A) e complexos 

ternários β-CD:MTX:TEA (B) β-CD:MTX:PEG (C), β-CD:MTX:POL (D), β-CD:MTX:PVA (E), β-

CD:MTX:PVP (F). 
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Todas as fotomicrografias apresentaram partículas de forma e aspecto 

diferentes dos componentes puros. Quando observado o complexo binário (β-

CD:MTX) (Fig 11A), é percebido formação de uma única fase, sugerindo 

formação de complexo binário. Quando ocorre a formação do complexo a 

imagem se mostra de forma diferente da imagem dos dois componentes 

distintos, formando uma única fase (FIGUEIRAS et al., 2007). O que se 

observa nas fotomicrografias dos sistemas ternários é a presença de partículas 

de tamanhos e forma irregulares, com ausência de um padrão de organização, 

sugerindo possivelmente a presença do fármaco na forma amorfa. Os 

aglomerados maiores ocorreram possivelmente devido a presença de TEA e 

dos polímeros. Isto indica claramente a perda de alguma organização dos 

compostos puros depois da obtenção destes complexos. 

A alteração da forma e tamanho das partículas dos componentes puros 

sugere a formação de complexos de inclusão fármaco/ciclodextrina no estado 

sólido, à medida que permite a visualização e diferenciação das partículas de 

ciclodextrina dos cristais de fármaco (RIBEIRO et al., 2003, PRALHAD e 

RAJENDRAKUMA, 2004).  

 Somente as fotomicrografias obtidas por MEV não são suficientes para 

concluir a formação de complexos de inclusão, esta técnica apenas sugere a 

formação de complexo (FIGUEIRAS et al., 2007). Resultados de estudos 

semelhantes, nos quais ocorreu a formação de uma fase única e perda de 

forma original foram observados em complexos com β-CD e Celecoxib, 

Ibuprofeno, Irbesartan, Omeprazol e taxifolin (DAHIYA; PATHAK, 2007; SINHA 

et al., 2007; HUSSEI; TÜRK; WAHL, 2007; FIGUEIRAS et al., 2007; 

HIRLEKAR; KADAM, 2009; YANG et al., 2011). 

 

6.4.3 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho  

 

Através da comparação entre bandas de absorção na região do 

infravermelho da CD, do fármaco quando isolados em relação com aquelas 

identificadas nas misturas físicas e/ou complexos e possível prever o tipo e o 

nível de interação entre os componentes (MANOLIKAR e SAWANT, 2003; 

MURA, MAESTRELLI & CIRRI, 2003; UEKAMA e OTAGIRI, 1987) . O espectro 

de absorção na região do infravermelho da  está apresentado na Figura 12. 
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Figura 12. Espectro na região do infravermelho da β-CD em transmitância. 

 

O espectro da β-CD apresenta a ligação O-H referente ao alcool 

primário em torno de 3500 a 3200 cm-1, o estiramento C-O na região 1200-

1000 cm-1,  o grupo eter cíclico é observado pelo estiramento C-O-C na região 

de 1150-1085 cm-1.  

O espectro de absorção na região do infravermelho do MTX está 

apresentado na Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Espectro na região do infravermelho do MTX em transmitância. 

 

No espectro do MTX é possível verificar a presença de grupos funcionais 

característicos deste fármaco como: as bandas ácido carboxílico apresentado 

pelos estiramentos C=O entre 1706 cm-1, C-O entre 1320-1210cm-1 e O-H 

entre 1440-1395cm-1. A amina primária alifática apresentou estiramentos N-H 

entre 3400-3300cm-1 e C-N entre 1342-1266cm-1. A amida terciária com 
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estiramento N-H entre 1650-1515cm-1 e carbono aromáticos  com estiramento 

C=C entre 1450,1500 e 1550cm-1 (SILVERSTEIN, WEBSTER & KIEMLE, 

2005). 

A Tabela 5 apresenta melhor os grupos funcionais e os estiramentos 

observados nos espectros de absorção na região do infravermelho da β-CD e 

do MTX, a partir destes dados podemos observar as modificações ocorridas 

nos espectros dos complexos e das misturas físicas. 

 

Tabela 5. Grupos funcionais e estiramentos observados espectros de absorção na região do 

infravermelho da β-CD e do MTX. 

 

Interações entre o fármaco e a CD causam alterações na absorção de 

energia, as quais podem ser detectadas na região do IV (MANOKILAR & 

SAWANT, 2003, SZEJTLI 1988).  

A Figura 14 apresenta os espectros de absorção na região do 

infravermelho do complexo binário, da respectiva mistura física e β-CD e o 

MTX puros. 

Composto Grupos funcionais/estiramentos Região 

β-CD Álcool primário  

 O-H 3500-3200cm-1 

C-O 1200-1000cm-1 

Etér cíclico  

C-O-C 1150-1085cm-1 

MTX Ácido carboxílico  

 C=O 1760-1706cm-1 

C-O 1320-1210cm-1 

O-H 1440-1395cm-1 

Amina primária alifática  

N-H 3400-3300cm-1 

C-N 1342-1266cm-1 

Amida terciária  

N-H 1650-1515cm-1 

Carbono aromático  

C=C 1450,1500 e 1550cm-1 
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Figura 14. Espectros na região do infravermelho em transmitância: componentes puros β-CD 

(A), MTX (B), MF binário β-CD:MTX (C), complexo binário β-CD:MTX (D). 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho dos componentes 

puros e dos complexos ternários estão apresentados na Figura 15. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Espectros na região do infravermelho em transmitância: componentes puros β-CD 
(A), MTX (B), β-CD:MTX:TEA (C), β-CD:MTX:PEG (D), β-CD:MTX:POL (E), β-CD:MTX:PVA 
(F), β-CD:MTX:PVP (G). 

 

Todos os espectros de absorção no infravermelho dos complexos 

mostraram um alargamento na banda álcool primário que é característica da β-

CD e houve a formação de uma única fase entre 1500-1800 cm-1  região 

referente a bandas do MTX. 

Os espectros de absorção na região do infravermelho dos componentes 

puros e das misturas mistura físicas estão apresentados na Figura Figura 16. 
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Figura 16. Espectros na região do infravermelho em transmitância: componentes puros β-CD 

(A), MTX (B), MF β-CD:MTX:TEA (C), MF β-CD:MTX:PEG (D), MF β-CD:MTX:POL (E), MF β-

CD:MTX:PVA (F), MF β-CD:MTX:PVP (G). 

 

Sabe-se que é possivel a obtenção de complexos por mistura física e os 

espectros apresentam esse resultado, há semelhanças entre os espectros dos 

complexos obtidos por liofilização e por mistura física.Estes eventos podem ser 

atribuídos interações entre o fármaco e a CD, levando a alterações por efeito 

de forças intermoleculares, como pontes de hidrôgenio entre as hidroxilas das 

CDs e os grupamentos da substância hóspede (SZEJTLI, 1988). 

Estando este, complexado, os resultados são levados a uma 

predominância das bandas da β-CD (CORTI, 2007). Outros autores afirmam 

que pode não ocorrer alteração com bandas ciclodextrina (VEIGA, PECORELLI 

& RIBEIRO, 2006).  

Quando não há complexação, geralmente há apenas uma sobreposição 

dos espectros da CD e da substância hóspede (SZEJTLI, 1988).  

 

6.4.4 Análise térmica 

 

As técnicas termoanalíticas são muito aplicadas na área farmacêutica, 

principalmente no desenvolvimento de novas formas farmacêuticas em estudos 

de cinética de decomposição de fármacos, determinação de pureza, 

caracterização de excipientes, estudos de compatibilidade. Para a avaliação de 
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formação de complexos pode-se recorrer ao uso de DSC e TG (NOVÁK et al., 

2006).  

A técnica de DSC foi aplicada para avaliar o comportamento térmico dos 

componentes isolados e de possíveis interações ocorridas quando misturados 

ou nos complexos obtidos. Esta técnica também permite avaliar a cristalinidade 

do material e as transições de fases envolvidas. A aplicação da TG possibilita 

monitorizar a presença de água e a influência dos componentes e dos 

complexos na estabilidade térmica do fármaco. A Figura 17 ilustra as curvas 

DSC e TG/DTG da  β-CD.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Curvas DSC e TG/DTG da -CD. 

 

As curvas de TG/DTG da β-CD demonstraram eventos térmicos, o 

primeiro evento entre 63-114ºC ocorreu devido à perda de água por 

evaporação (m1=13,69% e Tpico DTG=86 ºC), a qual foi também observada na 

curva de DSC pela endoterma na mesma faixa de temperatura. O segundo 

evento ocorreu devido à decomposição térmica (m2=74,26% e Tpico DTG= 318 

ºC) iniciou próximo a 290ºC. Já no DSC é observado uma sequência de 

eventos endotérmico-exotérmico-endotérmico na faixa de 217-230ºC, onde as 

curvas de TG/DTG não revelaram variação de massa, estes eventos têm sido 

mencionados por outros autores na faixa de 210-240ºC. Não se sabe a 

natureza desta transição, possivelmente esteja relacionado a forma de preparo 

e os níveis de hidratação da β-CD, podendo esta ciclodextrina existir em 

diferentes formas cristalinas, possibilitando a transição entre elas. 

Este evento peculiar tem sido mostrado nesta faixa como exotérmico, 

endotermico, exo-endo, endo-exo por vários autores. O pico endotérmico foi 
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referido como evento reversível da β-CD no estado sólido, já o pico exotérmico 

como irreversível (GIORDANO, NOVAK & MOYANO, 2001). Em meio aquoso a 

β-CD forma cristais de hidratos, tanto decahidratado como dodecahidratado. 

Para a apresente amostra foi calculado a perda de massa equivalente à 

13,69%, o que equivale a perda de 10 moléculas de água, mostrando que a β-

CD  é decahidratada, em relação a uma massa molecular média de 1135g para 

o composto anidro. A diferença estrutural destes hidratos depende de como as 

moléculas de água se ordenam no interior da CD. Estudos foram realizados 

para avaliar a energia da interação entre estas moléculas de água e a β-CD por 

TG e DSC, e a energia encontrada para decahidratos foi de H= 60-65 kJ.mol-

1.  A decomposição térmica mostrada na curva de DSC ocorreu em um evento 

entre 312 e 354ºC (H=46 J.g-1). O autor supracitado, comenta que a fusão e a 

decomposição térmica ilustrados na Figura 14 da β-CD pode ocorrer em 

temperaturas superiores a 300ºC, nesta temperatura ocorreu o inicio de 

decomposição, portanto não se observa na curva o pico de fusão. 

A Figura 18 apresenta as curvas DSC e TG/DTG do MTX.  

 

Figura 18. Curvas DSC e TG/DTG do MTX. 

 

O comportamento térmico do MTX apresentado nas curvas de TG/DTG 

indica que há dois eventos referentes à perda de água. O primeiro ocorreu em 

torno de 61-84ºC (m1= 3,86%) referente à água de hidratação, enquanto o 

segundo ocorreu entre 84-120ºC (m2=3,82%), devido à perda de água de 

cristalização em sua estrutura. Este percentual de água em torno de 8% sugere 

que o MTX utilizado é dihidratado em relação o composto anidro com massa 
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molecular de 454,44, como já indicado anteriormente na análise elementar, que 

o fármaco trata-se de um hidrato. Esta perda de água é confirmada a partir dos 

eventos endotérmicos evidenciados na curva de DSC com energia (H=71 J.g-

1) na temperatura de 50-140ºC . Este resultado difere do observado na análise 

elementar, sugerindo o MTX ser um diidrato. Isto pode ter ocorrido devido ao 

provável ganho de umidade na amostra submetida a análise elementar, 

observando o MTX com 3 moléculas de água para cada molécula de fármaco 

neste ensaio.  

 A literatura tem referenciado a existência de trihidratos e até mesmo 

tetrahidratos de MTX (SUTTON, CODY & SMITH, 1986; CHAN & GONDA, 

1991). Não existem muitas pesquisas em torno da caracterização dos cristais 

do MTX porém, CHAN & GONDA, 1991 afirmam que este fármaco pode 

apresentar quatro diferentes tipos de formas sólidas. Após a perda de água, é 

observado um evento de transição de fase no DSC entre 163-239ºC, seguido 

da decomposição térmica inicia na curva de TG em 220ºC com TpicoDTG=257ºC, 

confirmado no DSC com pico endotérmico em 235ºC e H=103,33 J.g-1.  

 A fim de avaliar o perfil térmico dos complexos, as curvas foram 

sobrepostas para uma melhor visualização do comportamento térmico do 

complexo frente à β-CD, o MTX e da respectiva MF. A Figura 19 ilustra essas 

curvas de DSC e TG/DTG para o complexo binário contendo β-CD:MTX e a 

respectiva MF. 

 

 

Figura 19. Curvas DSC obtidas da -CD (1), MTX (2), das MF (3), do complexo binário -
CD:MTX (4). 
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Figura 20. Curvas TG/DTG obtidas da -CD (1), MTX (2), das MF (3), do complexo binário -
CD:MTX (4). 

 

Os eventos importantes que podem ser observados na curva de DSC do 

complexo binário -CD:MTX são, o primeiro referente a desidratação (H= 

274,61 J.g-1 e TpicoDSC = 62ºC), com um T de 42-88ºC, uma temperatura 

menor quando comparada a β-CD pura (TpicoDSC =77ºC), sugerindo um 

deslocamento das moléculas de água que anteriormente ocupavam o interior 

da cavidade da CD (LI et al., 2005). Após a desitratação foi observado o 

surgimento da transição de fase com picos na faixa de 189-231ºC. Esta faixa 

de transição de fase pode ser característico da β-CD, como esta substância 

estava em maior razão molar então, é provavel o aparecimento de eventos 

característicos dela. 

Quando se compara a curva do MTX puro e a do complexo binário em 

relação ao início da decomposição, pode-se observar claramente que a 

decomposição do complexo ocorre em temperatura superior (299ºC), 

mostrando assim um ganho na estabilidade térmica do MTX complexado com a 

β-CD, lembrando que o MTX puro iniciou a decomposição em 235ºC.  

Assim como na curva do complexo, a MF apresentou um ganho na 

estabilidade térmica do MTX, também observado pelo aumento na faixa de 

temperatura de decomposição (308ºC). Esse efeito pode estar relacionado a 

uma forte interação entre os componentes da MF levando a formação do 

complexo. 
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As curvas de TG/DTG do complexo binário confirmam o que foi 

observado no DSC, onde o primeiro evento é referente a perda de água (m= 

11,84% e T picoDTG= 68ºC) em mesma faixa de temperatura do DSC e a 

decomposição do complexo (m=71,61% e T picoDTG= 327ºC) que teve inicio em 

291ºC e a MF iniciando em 244ºC (m= 68,95% e T picoDTG= 329ºC), também 

apresentando ganho na estabilidade térmica do fármaco.  

Os perfis térmicos dos complexos ternários também foram estudados, a 

Figura 21 ilustra as curvas de DSC e a Figura 22 ilustra os resultados de 

TG/DTG obtidos para o complexo contendo TEA e respectiva MF. 

 

 

Figura 21. Curvas DSC obtidas da -CD (1), MTX (2), MF (3), do complexo ternário -
CD:MTX:TEA (4). 

 

 
 

 

Figura 22. Curvas TG/DTG obtidas da -CD (1), MTX (2), MF (3), do complexo ternário -
CD:MTX:TEA (4). 
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A curva de DSC do complexo apresentou um evento endotérmico inicial 

referente a perda de água entre 40ºC-105ºC (H= 221,75 J.g-1) confirmado no 

TG/DTG em mesma faixa de temperatura e m=9,29%, a transição de fase 

entre da -CD na faixa de 183-230ºC (H= 0,18 J.g-1, H=-0,18 J.g-1 e H= 

0,22 J.g-1), e por fim a decomposição com o com a presença do pico 

exotérmico (H= -7,96 J.g-1 e H= -96,18 J.g-1), que teve início na temperatura 

de 311ºC, está bem superior ao inicio de decomposição do MTX puro, 

mostrando que houve complexação. Na TG/ DTG também se observa esse 

evento. 

 Além desses eventos peculiares, não foi visualizado nas curvas de DSC 

do complexo e da MF nenhum evento de fusão da TEA, esta substância se 

funde em torno de 20ºC, mostrando que este composto estava possivelmente 

disperso no meio. Porém, nas curvas de TG/DTG foram observados dois 

eventos de perda de água da TEA (m=6,46% e T picoDTG= 211ºC) e 

(m=9,80% e T picoDTG= 263ºC) na curva da MF, o que mostra que a TEA 

estava dispersa apenas no complexo.  

Tanto no DSC como no TG/DTG é possível observar claramente o 

ganho na estabilidade do complexo e da MF, mostrando que houve interação 

entre a -CD e MTX nestes sistemas.    

A Figura 23 apresenta os resultados de DSC do de MF e complexo 

contendo PEG 10000 e a Figura 24 apresenta os resultados de TG/DTG para 

estes sistemas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Curvas DSC obtidas da -CD (1), MTX (2), MF (3), do complexo ternário -
CD:MTX:PEG 10000 (4). 
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Figura 24. Curvas TG/DTG obtidas da -CD (1), MTX (2), MF (3), do complexo ternário -
CD:MTX:PEG 10000 (4). 

 

Pode ser observado na curva de DSC do complexo um pico 

endotérmico, este pico é referente ao ponto de fusão do PEG 10000, sugerindo 

que o polímero não estava totalmente disperso no complexo, todavia na MF 

não foi observado tal evento, houve uma maior interação fármaco-ciclodextrina-

polímero neste sistema. 

As curvas de complexo e MF apresentaram curva de decomposição na 

no DSC e TG/DTG iniciando em 300ºC, mostrando que houve um ganho na 

estabilidade térmica do fármaco, já que este puro se decompôs em 

temperatura menor.  

A Figura 25 ilustra as curvas de DSC e a Figura 26 de TG/DTG para o 

complexo β-CD:MTX:POL e a MF correspondente. 

 

Figura 25. Curvas DSC obtidas da -CD (1), MTX (2), MF (3), do complexo ternário -
CD:MTX:POL (4). 
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Figura 26. Curvas TG/DTG obtidas da -CD (1), MTX (2), MF (3), do complexo ternário -
CD:MTX:POL (4). 

 

A curva de DSC do complexo -CD:MTX:POL mostrou pico de perda de 

água entre 46-100ºC (H= 365,13 J.g-1 T pico DSC= 62,10ºC), foi observado o 

evento de transição iniciando entre 172-221ºC, em temperatura próxima a do 

fármaco e decomposição na temperatura de 266ºC, em temperatura superior 

ao fármaco puro. As curvas de TG/DTG confirmam claramente esse evento 

mostrando, onde o inicio da decomposição foi em 351ºC, o levou a um ganho 

na estabilidade térmica tanto do complexo como da MF. Além dessas 

observações, a curva da MF apresentou um pico endotérmico em torno de 

52ºC que é referente ao ponto de fusão do polímero, mostrando que o polímero 

não estava totalmente disperso na MF, esse pico não foi observado no 

complexo.  

A Figura 27 ilustra as curvas de DSC e a Figura 28 ilustra os resultados 

de TG/DTG obtidos para o complexo contendo PVA e respectiva MF. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Curvas DSC obtidas da -CD (1), MTX (2), MF (3), do complexo ternário -
CD:MTX:PVA (4). 
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Figura 28. Curvas TG/DTG obtidas da -CD (1), MTX (2), MF (3), do complexo ternário -
CD:MTX:PVA (4). 

 

Os eventos apresentados na curva de DSC do complexo -

CD:MTX:PVA, foi uma perda de água entre 43-101ºC (H= 224,54 J.g-1 T pico 

DSC= 62,42ºC), em seguida a transição de fase entre 197-230 por fim a 

decomposição iniciando em 297ºC, a curva da MF não apresentou a transição 

de fase e a decomposição iniciou em mesma faixa de temperatura, indicando o 

ganho na estabilidade quando comparada a faixa de decomposição que iniciou 

o fármaco puro. O ponto de fusão do PVA é em torno de 180-190ºC não foi 

observado no DSC pico nesta faixa de temperatura, mostrando que o PVA 

estava totalmente disperso no meio tanto do complexo como da MF. 

As curvas de TG/DTG confirmam o ganho na estabilidade térmica pois a 

decomposição do complexo iniciou em temperatura 260ºC e da MF iniciando 

em 274ºC, sendo este mais estável até do que o complexo. 

A Figura 29 ilustra as curvas de DSC e a Figura 30 ilustra os resultados 

de TG/DTG obtidos para o complexo contendo PVP e respectiva MF. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Curvas DSC obtidas da -CD (1), MTX (2), MF (3), do complexo ternário -
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CD:MTX:PVP (4). 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Curvas TG/DTG obtidas da -CD (1), MTX (2), MF (3), do complexo ternário -
CD:MTX:PVP (4). 

 

A curva de DSC do complexo contendo -CD:MTX:PVP apresentou a 

perda de água entre 38-95ºC (H= 174,79 J.g-1 Tpico DSC= 64,11ºC), como o T 

pico DSC foi menor que o da -CD pura, houve um deslocamento da molécula de 

água que antes ocupava a cavidade interna da ciclodextrina, mostrando a 

possibilidade da complexação, em seguida ocorreu a transição de fase de 

forma diferente com apenas um pico endotérmico entre 193-216ºC (H= 

3,72J.g-1) e decomposição com pico endotérmico iniciando em 309ºC , a curva 

da MF também iniciou a decomposição em mesma temperatura, também 

apresentaram ganho na estabilidade térmica do fármaco. Uma observação 

importante é que o PVP tem ponto de fusão em torno de 150ºC, não foi 

observado nenhum pico nesta faixa tanto na curva do complexo como na da 

MF, sugerindo dispersão do PVP, mostrando que houve interação fármaco-

ciclodextrina-polímero também para estes sistemas.  

As curvas de TG/DTG confirmam o que foi observado nos resultados do 

DSC. 

Observando os resultados da análise térmica,  todos os complexos 

apresentaram uma diminuição do TpicoDSC de perda de água quando comparado 

ao TpicoDSC  da -CD  pura, sugerindo então que houve um deslocamento da 
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molécula de água que antes ocupada a cavidade interna da ciclodextrina, 

assim sugerindo a complexação. 

A TG tem sido amplamente empregada para caracterizar a formação de 

complexos de inclusão, pela comparação da temperatura de inicio de 

degradação da molécula hospede sozinha com o suposto complexo, partindo 

do princípio que a degradação do complexo ocorrerá em temperaturas mais 

elevadas, já que a molécula hospede está protegida pela CD (ARAÚJO et al., 

2007).  

Assim como nos resultados de DSC, as curvas de TG/DTG mostraram 

que todos os perfis térmicos dos complexos manteve a ocorrência de eventos 

de degradação em temperaturas superiores ao do fármaco puro, indicando que 

a interação entre fármaco e pode β-CD aumentar a estabilidade do sistema, 

tanto nos complexos como nas MF.  

Autores afirmam que na ausência de qualquer tipo de interação entre o 

fármaco e a CD, geralmente as curvas DSC resultantes correspondem ao 

somatório das curvas DSC dos componentes individuais, normalmente a MF 

mostra esse resultado. O parâmetro normalmente utilizado para avaliar a 

complexação é o desaparecimento ou deslocamento do pico de fusão do 

fármaco, contudo no perfil térmico do MTX não se observou pico de fusão 

definido assim como em trabalhos anteriores (CABRAL-MARQUES, 1990; 

CHADHA et al., 2009).  

 

6.4.5 Difratometria de raios X 

 

A difretometria de raio X (DRX) é uma técnica aplicada para determinar 

a cristalinidade de sólidos, a qual pode revelar detalhes da microestrutura de 

materiais, pois cada material apresenta um único padrão de DRX (VEIGA; 

PECORELLI; RIBEIRO, 2006), possibilitando assim sua identificação 

(PHADNIS, 1997).  

A DRX é uma técnica bastante utilizada para caracterização de 

complexos, partindo se do princípio que o fenômeno de complexação está 

frequentemente associado ao aumento do grau de amorfização das 

substâncias envolvidas na formação do complexo no estado sólido.  
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Quando o difratograma do complexo distingue dos difratogramas do 

fármaco puro e da ciclodextrina, há evidencia da presença de complexo. 

A Figura 31 apresenta os difratogramas dos componentes puros β-CD 

(A) e MTX (B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Difratogramas de raios X da β-CD (A) e do MTX (B). 

 

A partir do resultado das análises de DRX Figura 31 A foi possível 

identificar os picos de cristalinidade características da β-CD em 4,4º, 8,9º, 12,3º 

e 22,6º. No difratograma do MTX (Figura 31 B) foram identificados os picos 

característicos em 7,7º e 9,3º da forma trihidrato, como observado na análise 

deDSC. Os difratogramas obtidos dos complexos foram plotados na Figura 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Difratogramas de raios X dos complexos β-CD:MTX (A), β-CD:MTX:TEA (B), β-

CD:MTX:PEG 10000 (C),  β-CD:MTX:POL (D), β-CD:MTX:PVA (E), β-CD:MTX:PVP (F). 
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Através da comparação de picos característicos entre os componentes 

puros e os complexos obtidos, foi possível observar que tanto o complexo 

binário β-CD:MTX como os ternários houve uma diminuição na intensidade dos 

picos ou desaparecimento. Quando ocorre o aparecimento de uma nova fase 

sólida de caráter amorfo, indica que pode ter ocorrido a complexação (CORTI 

et al., 2007). Uma redução de picos indica complexação parcial, uma vez que o 

material não complexado permanece na forma cristalina (PATEL et al., 2007). 

Já o desaparecimento pode indicar a complexação ou amorfização decorrente 

do processo empregado na obtenção do material (RIBEIRO, LOFTSSON & 

FERREIRA, 2003; ZHANG et al., 2007).  

Em outros trabalhos foi observado a redução de picos, Danazol e HPβ-

CD (ROGERS et al., 2002),  Benzocaína e β-CD  (AL-MARZOUQI et at 2007), 

Fexofenadina  e α-CD, β-CD, HPβ-CD (AL OMARI et al., 2007), Ibuproxeno e 

β-CD (HUSSEIN; TÜRK; WAHL, 2007), Etoricoxib e β-CD  (PATEL 2007),  

Gliburida  β-CD e HPβ-CD (CIRRI et al., 2009) Carvelidol e Mβ-CD 

(HIRLEKAR; KADAM, 2009), Fluorofenidona  β-CD e HP β -CD (WANG; DING; 

YAO ,2009).  

É interessante destacar que não foram observados os picos 

característicos do fármaco, podendo indicar que o MTX está totalmente 

complexado ou amorfo e estes picos pode ser devido a um excesso de CD não 

complexado visto que esta estava em proporção maior. 

 

6.4.6 Ensaio de dissolução 

 

A finalidade deste ensaio foi avaliar o efeito da complexação no aumento 

da velocidade de dissolução do fármaco a partir da fase sólida, pois as CDs 

possuem essa característica (HIRAYAMA & UEKAMA, 1999). O perfil de 

dissolução pode ser obtido tanto a partir de comprimidos do fármaco puro, 

misturas físicas e dos complexos (GRANERO, GARNERO & LONGHI, 2003) , 

ou cápsulas (IKEDA et. al., 2000),  como a partir do pó, sem compressão 

(FERNANDES, 2002), alguns trabalhos tem demonstrado esses ensaios.  

Os dados do ensaio de dissolução podem ser apresentados e tratados 

utilizando-se vários métodos de análise: perfis de dissolução, tempos de 

dissolução, fração de fármaco dissolvido num intervalo de tempo e eficiência de 
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dissolução (RAMA et al., 2006). Para melhor avaliar o efeito de cada 

componente nos sistemas estudados, foram obtidos os gráficos do volume de 

fármaco dissolvido em função do tempo, também chamados de perfis de 

dissolução. Assim, a Figura 33 apresenta o perfil para o MTX puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Perfil de dissolução do MTX puro ocorrido em 30minutos. 

 

O perfil de dissolução do fármaco ilustrado na Figura 33 mostra que a 

quantidade de amostra leva mais que 30 minutos para ocorrer à dissolução 

completa. A fim de avaliar a cinética de liberação foi aplicado o modelo 

matemático ajustado de primeira ordem o qual é ilustrado na Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Modelo cinético de primeira ordem ajustado do MTX. 

 

O gráfico de dissolução do fármaco apresentou linearidade quando 

aplicado o modelo cinético de primeira ordem (0,99) a equação obtida foi y= 

2,7582x - 4,7842. Este modelo foi primeiramente proposto por Gibaldi e Felman 
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(1967) e mais tarde, por Wagner (1969). É aplicado quando se deseja 

descrever a absorção e/ou eliminação de alguns fármacos (Gibaldi, 

Perrier,1982). Este modelo pode de um modo simples, ser expresso pela 

equação: 

 

                Equação 13 

 

As formas farmacêuticas que seguem este perfil de dissolução (MULYE 

& TURCO, 1995), liberam uma quantidade de fármaco proporcional à 

quantidade restante no seu interior, por unidade de tempo, de modo que a 

quantidade de fármaco liberada vai diminuindo.  

A Figura 35 apresenta o perfil de dissolução da mistura física de β-CD e 

MTX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Perfil de dissolução da mistura física β-CD e MTX. 

 

Os resultados demonstram que MF aumentou a velocidade de 

dissolução do MTX comprovando o efeito da CD no incremento deste 

parâmetro, e mostrando que houve a formação de complexo por MF, outros 

trabalhos tem referido maior velocidade de dissolução da MF porém, em 

relação a amostra de complexo obtido por spray dried (RAMA et al., 2006).  

A Figura 36 apresenta os resultados dos complexos obtidos por 

liofilização em comparação com o perfil do MTX puro. 
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Figura 36. Perfil de dissolução dos complexos em comparação com o MTX. 

 

Como esperado, o uso da TEA e dos polímeros hidrofílicos como 

terceiro componente melhorou a velodidade de dissolução do fármaco. Como 

nosso objetivo é aumentar a solubilidade do fármaco para liberação imediata, 

assim o tempo estabelecido para o estudo foi de no máximo 30 min. 

Além da característica da CD de aumentar a solubilidade de fármacos 

pouco solúveis, utilizando a técnica de secagem por liofilização, foram obtidos 

sólidos no estado amorfo, esta forma é mais solúvel, contribuindo assim, para o 

ganho na solubilidade. O estado amorfo dos produtos liofilizados também foram 

demonstrados nos resultados de DRX.  

Dentre os fatores que podem alterar a velocidade de dissolução do 

fármaco quando complexado, pode ser dado destaque para a mudança do 
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estado cristalino do fármaco, aumento da molhabilidade dos sólidos, ou da 

solubilidade aparente dos fármacos (SPRICIGO et al., 2008).  

Para avaliar as propriedades de dissolução foram calculados o Q15min 

(quantidade liberada em 15min), ED30 (eficiência de dissolução em menos de 

30 minutos em percentual) sugerido inicialmente por Khan e Rhodes (1975) 

que pode ser incluída como um importante parâmetro de cinética de 

dissolução. Além disso, este parâmetro está relacionado com a quantidade real 

de fármaco que se encontra dissolvida no meio (SKOUG et al., 1997). A Tabela 

6 apresenta os resultados destes parâmetros. 

 

Tabela 6. Resultados de Q15min e ED30(%). 

 

O dados de eficiência de dissolução confirmam o que já foi apresentado 

nos gráficos, mostrando que boa parte dos complexos apresentaram resultados 

promissores, assim o fármaco complexado é mais solúvel e tanto a TEA como 

os polímeros utilizados agem sinergicamente nesse efeito. 

O Q15min da MF, do complexo com PVA e POL foi maior que todos os 

outros complexos assim como a eficiência de dissolução, diferente dos 

resultados obtidos em meio aquoso, os quais previam a melhor solubilização 

utilizando a TEA e PVP. Pelo fato da MF, do complexo com PVA e POL terem 

se mostrados promissores, podem ser aplicados a estudos subsequentes. 

O complexo com o PVP foi o menos eficiente na dissolução, este 

polimero é adequado para sistemas de liberação prolongada de fármacos, 

muito utilizado em matrizes polímericas (VILLANOVA & ORÉFICE, 2010), 

contrariando o propósito do objetivo do estudo, a liberação imediata do MTX.  

 

6.5 ANÁLISE QUANTITATIVA DO METOTREXATO NOS COMPLEXOS 

 

Sistema Q15 min (média ± DP) ED 30(%) 

MTX puro 75,72 ± 1,31 38,36 
MF β-CD:MTX 106,04 ± 0,14 53,02 
β-CD:MTX 86,84 ± 0,75 43,42 
β-CD:MTX:TEA 85,33 ± 0,20 42,66 
β-CD:MTX:PEG 10000 85,13 ± 0,22 42,56 
β-CD:MTX:POL 93,74 ± 0,16 46,87 
β-CD:MTX:PVA 97,63 ± 0,66 48,81 
β-CD:MTX:PVP 72,59 ± 0,31 36,29 
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O método de análise quantitativa proposto para a determinação analítica 

do MTX a partir e complexos ternários foi investigado quanto aos parâmetros 

relevantes para a validação estabelecidos principalmente pela ANVISA (Brasil, 

2003) e pelo ―International Conference on Harmonisation‖ (ICH). Os parâmetros 

avaliados foram especificidade, linearidade e alcance, precisão (intra-dia, inter-

dia e reprodutibilidade), exatidão e a robustez. 

 

6.5.1 Especificidade e seleção do comprimento de onda para as 

determinações analíticas 

 

Com o objetivo de observar o melhor comprimento de onda para 

determinação analítica do MTX em solução aquosa e de investigar a 

interferência dos componentes da formulação na análise do fármaco por 

espectrofotometria de UV-Vis, foi realizado o estudo de especificidade. A 

Figura 37 apresenta os espectros de varredura na região de 200 a 400nm para 

a solução analítica de MTX, dos componentes da matriz e solução analítica de 

MTX contendo os componentes da matriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Espectros de varredura de UV-Vis das três diferentes soluções analíticas contendo 

(a) MTX (10 µg/mL), (b) MTX (10 µg/mL) contendo os componentes da matriz (-CD 0,001 M
-1

 

e TEA 0,125%m/v) e (c) apenas os componentes da matriz (-CD 0,001 M
-1

 e TEA 

0,125%m/v). 
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 A especificidade de um método analítico demonstra a capacidade de 

determinar o fármaco na presença de impurezas, produtos de degradação, 

componentes de uma matriz biológica ou os excipientes (Brasil, 2003; ICH, 

1996). O estudo da especificidade de um método espectrofotométrico auxilia 

ainda na escolha do comprimento de onda para as determinações analíticas. A 

Figura 37 a apresenta os espectros de varredura de três soluções analíticas 

contendo o (a) MTX, (b) do fármaco na presença dos componentes da matriz e 

(c) daquela contendo apenas os componentes da matriz. Este estudo revelou a 

ausência de interferência dos componentes da matriz na região do 

comprimento de onda selecionado (303nm) para a análise quantitativa do MTX 

a partir dos complexos ternários, demonstrando a especificidade do método. 

 

6.5.2 Curva padrão 

 

Depois de investigar a possível interferência da -CD associada a TEA 

na determinação do MTX por espectrofotometria de UV-Vis, nove soluções 

analíticas na faixa de concentração compreendida entre 2 e 20 µg/mL foram 

analisadas em replicatas de cinco vezes para verificar a linearidade nesta faixa 

de alcance e construção da curva padrão (Figura 38). 

 

 

Figura 38. Curva padrão do MTX obtida por espectrofotometria UV-VIS a 303nm (n=9). 
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A Figura 38 apresenta a curva analítica padrão obtida a partir das 

médias dos valores experimentais de absorbância acrescidos dos desvios 

padrão para cada concentração utilizada. A equação linear representativa 

obtida foi (y = 0,04086x – 0,01011).  

 

6.5.3 Linearidade e alcance 

 

A linearidade do método pode ser demonstrada a partir do coeficiente de 

correlação (r2 =0,99996) extraído da regressão linear. Os dados experimentais 

utilizados para construir a curva padrão foram ainda submetidos à análise de 

variância (ANOVA), a qual confirmou a linearidade do método na faixa 

investigada (p>0,05, 0,814) (BRASIL, 2003; ICH, 1996). 

O alcance correspondeu à faixa de concentração limitada entre 2-20 

µg/mL (n=5). 

   

6.5.4 Precisão 

 

Após a regressão linear e verificada a linearidade do método, os 

diferentes parâmetros analíticos (precisão, exatidão e robustez) para a 

validação do método foram investigados. Os resultados experimentais para os 

cinco níveis de concentração estudados estão apresentados na Tabela 7.  

A precisão do método foi avaliada em diferentes testes (intra-dia, inter-

dia, e reprodutibilidade) (Tabela 7). O coeficiente de variação (CV%) foi 

calculado para cada concentração (6, 8, 10, 12 e 14µg/mL) e os ensaios foram 

conduzidos em replicatas de n= 5, realizados no mesmo dia para o teste intra-

dia e em intervalos de pelo menos dois dias com diferentes analistas para o 

teste inter-dia.  

O ensaio de reprodutibilidade foi realizado em diferentes laboratórios. 

Para o método ser considerado preciso não pode apresentar valores de CV > 

que 5% ( BRASIL, 2003; ICH, 1996). 
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Tabela 7. Resultados experimentais dos parâmetros analíticos de precisão (inter-dia, intra-dia e 

reprodutibilidade), exatidão e robustez. 

 

Parâmetro 

Analítico 

Concentração investigada + DP 

(CV%) 

6 µg/mL 8 µg/Ml 10 µg/mL 12 µg/mL 14 µg/mL 

Precisão (µg/mL) 

Intra-dia  

 

Inter-dia  

 

Reprodutibilidade 

Média  

 

6,0 + 0,2 

(3,9) 

6,3 + 0,2 

(2,7) 

6,4 + 0,2 

(2,6) 

 

8,0 + 0,3 

(4,1) 

8,5 + 0,3 

(3,3) 

8,5 + 0,1 

(0,7) 

 

10,0 + 0,4 

(3,9) 

10,6 + 0,3 

(2,5) 

10,5 + 0,0 

(0,4) 

 

12,1 + 0,5 

(4,1) 

12,7 + 0,3 

(2,4) 

12,7 + 0,1 

(0,7) 

 

14,1 + 0,5 

(3,5) 

14,9 + 0,3 

(1,9) 

14,8 + 0,2 

(1,2) 

Exatidão 

(%) 

107 +1,2 

(1,1) 

106 + 1,0 

(0,9) 

109 + 4,1 

(3,7) 

110 + 5,2 

(4,7) 

105 + 3,6 

(3,5) 

 

Robustez (µg/mL)  

pH= 4,0 

 

pH= 4,5 

 

pH= 5,0 

 

 

6,0 + 0,3 

(5,0) 

6,0 + 2,4 

(2,5) 

6,1 + 0,2 

(2,7) 

 

 

8,0 + 0,3 

(3,7) 

8,0 + 3,3 

(2,5) 

7,8 + 0,3 

(4,3) 

 

 

10,0 + 0,4 

(4,4) 

9,9 + 4,3 

(3,5) 

10,1 + 0,4 

(4,4) 

 

 

12,0 + 0,6 

(4,8) 

12,1 + 5,0 

(3,2) 

12,3 + 0,4 

(3,6) 

 

 

14,0 + 0,7 

(5,0) 

14,0 + 6,0 

(2,4) 

14,4 + 0,3 

(2,4) 

 

A precisão é um importante parâmetro analítico que representa a 

variabilidade compreendida nos resultados experimentais de uma série 

repetida de determinações sob as mesmas condições de análise, testando um 

número suficiente de alíquotas de uma mesma amostra homogênea e é 

normalmente expressado pelo desvio padrão relativo (coeficiente de variação). 

O valor máximo aceitável para o coeficiente de variação (CV) é 5% (BRASIL, 

2003, USP 30-NF 25, 2007; ICH, 1996). 
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Todos os valores de CV% calculados para as diferentes concentrações 

investigadas (6, 8, 10,12 e 14µg/mL) no diferentes estudos de precisão (intra-

dia, inter-dia e reprodutibilidade) encontram-se dentro do limite estabelecido 

(CV <5%) (ICH, 1996; Brasil, 2003). Os resultados experimentais obtidos no 

teste intra-dia e inter-dia foram ainda submetidos ao teste t-Student e não foi 

observada diferença estatística (p= 0,803). 

 A precisão inter-laboratorial mede o efeito de mudanças nas condições 

de operações, como diferentes equipamentos podendo identificar possíveis 

interferências na viabilidade do método. Apesar da espectrofotometria de UV-

Vis ser um método robusto, os estudos de precisão inter-laboratorial demonstra 

esta segurança para maior confiabilidade dos resultados analíticos 

apresentados. Os resultados experimentais na Tabela 7 apresentam a média 

dos valores experimentais obtidos em dois diferentes laboratórios com 

diferentes analistas acrescidos dos desvios padrão e respectivos coeficientes 

de variação. O método de análise por espectrofotometria UV-VIS para o MTX a 

partir de complexos ternários também pode ser considerado reprodutível, pois 

o coeficiente de variação calculado para todas as concentrações investigadas 

foi inferior a 2,6. Os dados foram ainda submetidos ao teste t-Student e não foi 

observada diferença estatística (p= 0,990). 

 

6.5.5 Exatidão 

 

 A exatidão pode ser estimada a partir de pelo menos nove 

determinações analíticas em três diferentes níveis de concentração, sendo uma 

baixa, uma no meio e outra acima do meio da curva padrão, compreendidas 

em um intervalo linear compreendido na faixa de alcance do método (ICH, 

1996; Brasil, 2003). Para o método proposto, cinco diferentes concentrações 

foram investigadas em cinco replicatas (Tabela 7) com soluções analíticas 

contendo os componentes da matriz (-CD + TEA) (método do placebo 

contaminado).  

A exatidão de um método analítico pode ser definida como o percentual 

de recuperação de uma quantidade conhecida de fármaco adicionada a uma 

amostra. Esta amostra pode ser o medicamento ou sistema de administração 

ou somente a mistura de excipientes (placebo). Desta forma, a exatidão 



87 
 

demonstra a proximidade do valor experimental do valor verdadeiro, o qual 

pode variar entre 80 a 120% (BRASIL, 2003, USP 30-NF 25, 2007; ICH, 1996). 

Os dados experimentais obtidos (Tabela 8) revelaram média de exatidão do 

fármaco de 107±2,78% (104-110%), resultado que traduz a proximidade com o 

valor esperado para as amostras testadas em diferentes concentrações. A 

análise estatística através do teste t-Student permitiu verificar que não houve 

diferença significativa, entre as concentrações experimentais e as 

concentrações teóricas (p=0,727).  

 

6.5.6 Robustez Aparente 

 

 A robustez do método pode ser avaliada investigando a capacidade do 

método de resistir a alterações de parâmetros analíticos importantes como o 

pH, a força iônica, ou temperatura da solução (ICH, Brasil, 2003). Depois de 

avaliar a precisão e a exatidão do método, mesmo avaliando as diferenças nos 

ensaios realizados em diferentes dias com diferentes analistas ou mesmo 

diferentes laboratórios, a influência do pH da solução analítica foi avaliada. 

Para isso, depois de medir o pH da solução analítica de MTX (pH= 4,5), este foi 

variada para (pH= 4,0) e (pH= 5,0) com auxílio de tampão fosfato de potássio 

monobásico 0,1 mol/L (n=5). 

Os dados experimentais obtidos para este ensaio demonstraram que as 

variações inseridas no estudo não alteraram os resultados analíticos. Os 

valores de CV% calculados para todas as concentrações investigadas foram 

inferiores a 5%. Além do mais, os dados foram submetidos ao t-Student, o qual 

revelou que não houve diferença estatística entre os valores experimentais 

obtidos das soluções analíticas do MTX daqueles identificados em pH= 4,0 (p= 

0,938) e em pH= 5,0 (p= 0,947) demonstrando a robustez do método quanto a 

avaliação deste parâmetro. 
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Capítulo VII 

 

CONCLUSÕES 

E  

PERSPECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vitória cabe ao que mais persevera.  

(Napoleão Bonaparte) 
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7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

Em solução aquosa o melhores resultados obtidos para os complexos 

ternários foram utilizando a TEA e do PVP, visualizados no aumento da 

solubilidade nas concentrações de 5, 7,5 e 10% para TEA e 0,2 e 0,5% para 

PVP. O diagrama de solubilidade de fases no complexo binário utilizando a  β-

CD:MTX apresentou aumento linear, tipo AL, indicando formação de complexos 

de estequiometria 1:1, o aumento na solubilidade do MTX foi de 15 vezes.  

A técnica de secagem de complexos em fase sólida mostrou-se 

adequada, com a obtenção do pó foi possivel realizar a caracterização dos 

complexos a partir do MEV, IV, DRX, DSC e TG e realizar estudos de 

dissolução. 

Já nos estudos de MEV, as fotomicrografias indicavam haver 

complexação diante das alterações evidentes na morfologia original dos cristais 

de β-CD e MTX quando comparadas aos complexos obtidos. 

Os resultados de IV mostrou que a bandas características da β-CD e 

MTX, sofreu alterações tanto para os complexos como para as MF que podem 

ser explicadas por interações intermoleculares entre a CD e o fármaco 

resultando nas diferenças dos espectros. 

O DRX apresentou processo de amorfização dos complexos, apesar de 

ainda aparecer picos de crsitalinidade característicos da de β-CD, confirmados 

na análise de DSC pelo aparecimento de picos na faixa de transição de fase da 

de β-CD. 

O DSC mostrou que o TpicoDSC diminuiu para todos os complexos em 

comparação ao da β-CD, mostrando que houve um deslocamento da molécula 

de água que antes ocupava a cavidade interna desta ciclodextrina, então 

provavelmente o fármaco foi complexado. 

Os resultados de Tg mostraram um ganho na estabilidade tanto dos 

complexos como das MF, melhor visualizados na primeira derivada, indicando 

que o fármaco está complexado, já que este na forma pura iniciou sua 

decomposição térmica em temperatura menor.  
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Por fim, a dissolução, utilizando o parâmetro de solubilidade, este ensaio 

é o mais adequado para avaliação de formação de complexo. Os resultados 

mostrou que boa parte dos perfis de dissolução dos complexos foram 

superiores ao MTX puro. Concluindo assim que tanto do complexo binário 

como os ternários são altenativa viável para aumento na solubilidade do 

fármaco para liberação imediata. Embora que alguns tenham mostrado 

resultados mais promissores, a MF, o PVA e o POL. 

O método analítico foi validado por espectrofotometria de UV-Vis para o 

metotrexato a partir de complexos térnarios. Os parâmetros analíticos 

investigados demonstraram um método simples, rápido, preciso e exato que 

garante a confiabilidade dos resultados das determinações analíticas do 

fármaco a partir do complexo multicomponente contendo a -CD. 

 

7.2 PERSPECTIVAS 

 

 Caracterização dos complexos por ressonância magnética 

nuclear; 

 Estudos de permeação cutânea; 

 Obtenção de nanogel do MTX nestes complexos para aplicação 

dérmica. 
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Capítulo VIII 

 

REFERÊNCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. 

(Eclesiastes 3) 



92 
 

8. REFERÊNCIAS 

 

ADACHI, H.; IRIE, T. et al. Combination Effects of O-Carboxymethyl-O-
Ethyl-Beta-Cyclodextrin and Penetration Enhancer Hpe-101 on Transdermal 
Delivery of Prostaglandin-E (1) in Hairless Mice. European Journal of 
Pharmaceutical Sciences, v.1, n.3, p.117-123, 1993. 
 
AL  OMARI,  M.M.;  BADWAN,  A.A.;  ZUGHUL,  M.B.;  DAVIES,  J.E.D.  
Fexofenadine/cyclodextrin inclusion  complexation:  phase  solubility,  
thermodynamic,  physicochemical and computational analisys. Drug 
Development and Industrial Pharmacy, v. 33, p. 1205-1215, 2007.  
 
AL-MARZOUQI, A. H.; JOBE, B.; DOWAIDAR, A.; MAESTRELLI, F.; 
MURA, P. Evaluation of supercritical fluid technology as preparative 
technique of benzocaine–cyclodextrin complexes—Comparison with 
conventional methods. Journal of Pharmaceutical  and Biomedical 
Analysis , v. 43, p. 566-574, 2007.  
 
AMIDON, G. L.; LENNERNAS, H.; SHAH, V. P.; CRISON, J. R.  A 
theoretical basis for a biopharmaceutical drug classification: the correlation 
of in vitro drug product dissolution and in vivo biovailability. Pharmaceutical 
Research, v. 12, n. 3, p. 413-420, 1995. 
 
ARAÚJO, M. V. G. Química supramolecular: complexos de inclusão de 
fármacos anti-toxoplasmose em derivado de ciclodextrina. 2007. 
Dissertação (Mestrado em Química) – Universidade Federal de Sergipe,  
São Cristóvão, 2007. 
 
ARIMA, H.; ADACHI, H. et al. Enhancement of the Antiinflammatory Effect 
of Ethyl 4-Biphenylyl Acetate in Ointment by Beta-Cyclodextrin Derivatives -
Increased Absorption and Localized Activation of the Prodrug in Rats. 
Pharmaceutical Research, v.7, n.11, p.1152-1156, 1990. 
 
ARRUDA, L.; YPIRANGA, S.; MARTINS, G. A. Tratamento sistêmico da 
psoríase - Parte II: imunomoduladores biológicos. Anais Brasileiros de 
Dermatologia, Rio de Janeiro, v.79, n.4, p.393-408, 2004. 
 
ASBAHR, A. C.; FRANCO, L.; BARISON, A.; SILVA, C. W. P.; FERRAZ, H. 
G.; RODRIGUES, L. N. C. Binary and ternary inclusion complexes of 
finasteride in HPbCD and polymers: Preparation and characterization. 
Bioorganic & Medicinal Chemistry, v.17, p.2718-2723, 2009.  
 
ATAÍDE , D. S. T.; ESMANHOTO , L. D. K.; HELMER, K. A.; GUERRA, I. R. 
C.; GUIMARÃES, C. C. G.; MORITZ, S.Ulceração das placas psoriáticas - 
efeito cutâneo adverso do metotrexato em altas doses no tratamento da 
psoríase: relato de três casos. Anais Brasileiros Dermatologia, v. 78, n.6, 
p.749-753, 2003. 
 



93 
 

BÉNI, S.; SZAKÁCS, Z.; CSERNÁK, O., et al. Cyclodextrin/imatinib 
complexation:binding mode and charge dependent stabilities. European 
Journal of Pharmaceutical Sciences, v.30, p.167-174, 2007. 
 
BERTH-JONES, J. Psoriasis. Medicine, v.33, n.1, p.50-55, 2005. 
 
BRASIL, Resolução RE nº 899, de 29 de maio de 2003. A diretoria 
colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova o Guia para a 
Validação de Métodos Analíticos e Bioanalíticos. Diário Oficial da União, 
Brasília, 02 de Junho de 2003. 
 
BRESSAN, A. L.; FONTENELLE, E.; SILVA, R. S.; GRIPP, A. C. 
Imunossupressores na Dermatologia. Anais Brasileiros de Dermatologia, 
v.85, n.1, p. 9-22, 2010. 
 
BREWSTER, M, E; LOFTSSON, T. Cyclodextrins as pharmaceutical 
excipients. Pharmaceutical Technology European, v. 5, p. 26-34, 1997. 
 
BREWSTER, M. E.; LOFTSSON, T. Cyclodextrins as pharmaceutical 
solubilizers. Advaced Drug Delivery Review, v.59, p.645-666, 2007.  
 
CABRAL-MARQUES, H. E. A. Studies of cyclodextrin inclusion complexes. 
1. The salbutamol-cyclodextrin comlex as studies by phase solubility and 
DSC. International Journal of Pharmacology, v.63, p.259-266, 1990. 
 
CAL, K.; CENTKOWSKA, K. Use of cyclodextrins in topical formulations: 
Practical aspects. European Journal Pharmaceutical Biopharmaceutics, 
v. 68, n. 3, p. 467-478, 2008.  
 
CARNEIRO, S. C. S. Psoríase: mecanismos de doença e implicações 
terapêuticas. 2007. 199f. Tese (Doutorado em Dermatologia) - Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 
CARRETERO, G.; PUIG, L.; DEHESA, L.; CARRASCOSA, J. M. et al. 
Guidelines on the Use of Methotrexate in Psoriasis. Actas Dermo-
sifiliográficas, v. 101, n. 7, p. 600-613, 2010.  
 
CARRIER, R.L.; MILLER, L.A.; AHMED, I. The utility  of cyclodextrins for 
enhancing oral bioavailability. Journal of Controlled Release, v. 123, p. 78-
99, 2007.  
 
CASTILLO, J. A.; PALOMO-CANALES, J. et al. Preparation and 
characterization of albendazole beta-cyclodextrin complexes. Drug 
Development and Industrial Pharmacy, v.25, n.12, p.1241-1248, 1999. 
 
CHAN, H. K.; GONDA, I. Methotrexate: Existence of different types of solid. 
International Journal of Pharmarmacology v.68, p.179–190, 1991. 
 
CHATTERJEE, D.J.; LI., W.Y.; KODA, R.T. Effect of vehicles and 
penetration enhancers on the in vitro and in vivo percutaneous absortion of 



94 
 

methotrexate and edatrexate through hairless mouse skin. Pharmaceutical 
Research v.14, n.8, p.1058–1067, 1997. 
 
CHORILLI, M.; MATTOS, R. C.; TSUKAMOTO, J.; OLIVEIRA, A. G.; 
SCARPA, M. V.  Efeitos de complexos moleculares com β-ciclodextrina e 
hidroxipropil-β-ciclodextrina na solubilidade da cafeína. Revista Brasileira 
de Farmácia, v. 88, n. 3, p. 141-144, 2007. 
 
CORTI, G.; CAPASSO, G.; MAESTRELLI, F.; CIRRI, M.; MURA, O. 
Physical-chemical characterization of binary systems of metformin 
hydrocloride with triacetyl-β-cyclodextrin. Journal Pharmaceutical and 
Biomedical Analysis, v.45, p.480-486, 2007. 
 
CUELLAR, M. L.; ESPINOZA, L. R.. Methotrexate use in psoriasis and 
psoriatic arthritis. Rheumatic Disease Clinics of North America, v.23, n.4, 
p.797-808, 1997. 
 
CUNHA-FILHO, M. S. S.; SÁ-BARRETO, L. C. L. Utilização de 
ciclodextrinas na formação de complexos de inclusão de interesse 
farmacêutico. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica Aplicada, v.1, 
p.1-9, 2007. 
 
DAHIYA,  S.;  PATHAK,  K.. Influence  of  amorphous  cyclodextrin  
derivatives  on  aceclofenac release from directly compressible tablets. 
Pharmazie, v. 62, p. 278-283, 2007. 
 
DALMORA, M. E. A.; OLIVEIRA, A. G. Inclusion complex of piroxicam with 
beta-cyclodextrin and incorporation in hexadecyltrimethylammonium 
bromide based microemulsion. International Journal of Pharmaceutics, v. 
184, n.2, p.157-164, 1999. 
 
DALMORA, M. E.; DALMORA, S. L.; OLIVEIRA, A. G. Inclusion complex of 
piroxicam with β-cyclodextrin and incorporation in cationic microemulsion. In 
vitro drug release and in vivo topical anti-inflammatory effect. International 
Journal of Pharmaceutics, v. 222, p. 45–55, 2001. 
 
DEL VALLE, E. M. M. Cyclodextrins and their uses: a review. Process 
Biochemistry., v. 39, p. 1033-1046, 2003. 
 
DIAZ, D.; LLANOS, C. M. E. et al. Study of the binding in an aqueous 
medium of inclusion complexes of several cyclodextrins involving fenoprofen 
calcium. Drug Development and Industrial Pharmacy, v.25, n.1, p.107-
110, 1999. 
 
DRAGAN, F.; BRATU, I.; BORODI, G. et al. Spectroscopic investigation of 
β-cyclodextrin-metoprolol tartrate inclusion complexes. Journal of Inclusion 
Phenomena and Macrocyclic Chemistry, v.59, p.125-130, 2007. 
 



95 
 

DUBEY, V. et.al. Dermal and transdermal delivery of an anti-psoriatic agent 
via ethanolic liposomes. Journal of Controlled Release, v. 123, p. 148–
154, 2007. 
 
EUROPEAN PHARMACOPOEIA. 5th Edition (2005) 
 
FAUCCI, M. T.; MURA, P. Effect of water-soluble polymers on naproxen 
complexation with natural and chemically modified beta-cyclodextrins. Drug 
Development and Industrial Pharmacy, v.27, n.9, p.909-917, 2001. 
 
FERNANDES, C.; VIEIRA, M. T.; VEIGA, J. B. Physicochemical 
characterization and in vitro dissolution behavior of nicardipine–cyclodextrins 
inclusion compounds. European Journal of Pharmaceutical Sciences 
v.15, p.79–88, 2002. 
 
FERREIRA, D. A., FERREIRA, A. G., VIZZOTTO, L., FEDERMAN NETO, 
A., OLIVEIRA, A. G. Analysis of the molecular association of rifampicin with 
hydroxypropyl-β-cyclodextrin. Revista Brasileira de Ciências 
Farmacêuticas, v. 40, n. 1, p.43-51, 2004. 
 
FIGUEIRAS, A.; SARRAGUÇA, J. M. G.; CARVALHO, R. A., et al. 
Interaction of Omeprazole with a Methylated Derivative of β-Cyclodextrin: 
Phase Solubility, NMR Spectroscopy and Molecular Simulation. 
Pharmaceutical Research, v.24, n.2, p.377-389, 2007. 
 
FLUHR, J. W., CAVALLOTTI, C. et al. Emollients, moisturizers, and 
keratolytic agents in psoriasis. Clinics in Dermatology, v.26, n.4, p.380-
386, 2008. 
 
FRÖMING, K.; SZEJTLI, J. Cyclodextrin in Pharmacy. Dordrecht: Kluer 
Academic Publisher, 1994. 222 p. 
 
GARNERO, C.; ZOPPI, A.; GENOVESE, D.; LONGHI, M. Studies on 
trimethoprim:hydroxypropyl-b-cyclodextrin: aggregate and complex 
formation. Carbohydrate Research, v.345, p. 2550–2556, 2010. 
 
GIBALDI, M., FELDMAN, S. Establishment of sink conditions in dissolution 
rate determinations – theoretical considerations and application to 
nondisintegrating dosage forms. Journal of Pharmaceutical Sciences, 
v.56, p.1238-1242, 1967. 
 
GIBALDI, M., PERRIER, D. Pharmacokinetics. Drugs and the 
Pharmaceutical Sciences. 2. ed. New York: Marcel Dekker, Inc., 1982. v. 
15, p.1-451. 
 
GIORDANO, F. NOVAK, C.; MOYANO, J. R.Thermal analysis of 
cyclodextrins and their inclusion compounds. Thermochimica Acta, v. 380, 
p. 123-151, 2001. 
 



96 
 

GRANERO, G. E.; MAILTRE, M. M.; GARNERO, C.; LONGHI, M. R. 
Synthesis, characterization and in vitro release studies of a new 
acetazolamideeHP-b-CDeTEA inclusion complex. European Journal of 
Medicinal Chemistry, v.43, 464-470, 2008. 
 
GRANERO, G.; GARNERO, C.; LONGHI, M. The effect of pH and 
triethanolamine on sulfisoxazole complexation with hydroxypropyl – 
cyclodextrin. European Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 20, p. 
285-293, 2003. 
 
GREBOCI, I. H. Obtenção e caracterização de complexos binários e 
ternários de dapsona. 2009. 96f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Farmacêuticas) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. 
 
HAMIDI, M.; AZADI, A.; RAFIEI, P. Hydrogel nanoparticles in drug delivery. 
Advanced Drug Delivery Reviews, v.60, p.1638–1649, 2008. 
 
HAUSTEIN, U. F.; RYTTER, M. Methotrexate in psoriasis: 26 years’ 
experience with low-dose long-term treatment. Journal of the European 
Academy of Dermatology and Venereology, v. 14, p. 382-388, 2000. 
 
HEDGES, A. R. Industrial Applications of Cyclodextrins. Chemical 
Reviews, v. 98, n. 5, p. 2035-2044, 1998. 
 
HIGUCHI, T.; CONNORS, K. A. Advances Analysis Chemistry 
Instruments., v. 4, p. 117-212, 1965. 
 
HIRLEKAR,  R.;  KADAM,  V.  Preformulation  Study  of  the  Inclusion  
Complex  Irbesartan-ß-Cyclodextrin. AAPS Pharmaceutical Sciences 
Technology, v. 10, p. 276-281, 2009. 
 
HIRLEKAR, R.; KADAM, V. Preparation and characterization of inclusion 
complexes of carvedilol with methyl-ß-cyclodextrin. Journal of Inclusion 
Phenomena and Macrocyclic. Chemistry, v. 63, p. 219–224, 2009. 
 
HUSSEI,  K.;  TÜRK,  M.;  WAHL,  M.A.  Comparative  evaluation  of  
ibuprofen/ß- cyclodextrin  complexes  obtained  by  supercritical  carbon  
dioxide  and  other  conventional methods. Pharmaceutical Research, v. 
24, p. 585-592, 2007.  
 
HUSSEI, K.;  TÜRK,  M.;  WAHL,  M.A.  Comparative  evaluation  of  
ibuprofen/ß-cyclodextrin  complexes  obtained  by  supercritical  carbon  
dioxide  and  other conventional methods. Pharmaceutical Research, v. 
24, p. 585-592, 2007.  
 
HWANG, G.C.; LIN, A. Y.; CHEN, W.; SHARPE, R. J. Development and 
optimization of a methotrexate topical formulation. Drug Development and 
Indutrial Pharmacy, v. 21 n.17, p.1941–1952, 1995. 
 



97 
 

ICH – ―International Conference on Harmonization of Technical 
Requeriments for registration of Pharmaceutical for Human use: Q 2B- 
validation of Analytical procedure: methodology‖, 1996. 
 
IKEDA, Y.; KIMURA, K.; HIRAYAMA, F.; ARIMA, H.; UEKAMA, K.Controlled 
release of a water-soluble drug, captopril, by a combination of hydrophilic 
and hydrophobic cyclodextrin derivatives. Journal of Controlled Release, 
v.66, p.271–280, 2000. 
 
IRIE, Y; UEKAMA, K. Pharmaceutical Applications of Cyclodextrins. III. 
Toxicological Issues and Safety Evaluation. Journal of Pharmaceutical  
Sciences, v. 86, n. 2, p. 147-168, 1997. 
 
JANSOOK, P.; LOFTSSON, T. CDs as solubilizers: Effects of excipients and 
competing drugs. International Journal of Pharmaceutics, v. 379 , p. 32-
40, 2009. 
 
JAVADZADEH, Y.; HAMISHEHKAR, H. Enhancing percutaneous delivery of 
methotrexate using different types of surfactants. Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces, v. 82, p.422-426, 2011. 
 
KHAN, K. A. The concept of dissolution efficiency. Journal of 
Pharmaceutical and Pharmacology,  v.27, p.48-49, 1975. 
 
KUO, C. Y.; WU, H. L., WU, S. M. Enantiomeric analysis of methotrexate in 
pharmaceuticals by cyclodextrin-modified capillary electrophoresis. 
Analytica Chimica Acta, v. 471, p.211-217, 2002. 
 
KWON, T. K.; KIM, J. C. In vitro skin permeation of monoolein nanoparticles 
containing hydroxypropyl-cyclodextrin/minoxidil complex. International 
Journal of Pharmaceutics, v. 392, p.268-273, 2010. 
 
LI, N.; ZHANG, Y. H.; WU, Y. N.; XIONG, X. L.; ZHANG, X. H. Inclusion 

complex of trimetropim with -cyclodextrin. Journal of Pharmaceutical and 
Biomedical Analysis, v. 39, p. 824-829, 2005. 
 
LINDENBERG, M., et al. Classification of orally administered drugs on the 
World Health Organization Model list of essential medicines according to the 
biopharmaceutics classification system. European Journal 
Pharmaceutical Biopharmaceutics, v.58, p.265-278, 2004. 
 
LIU, F. Y.; KILDSIG, D. O. et al.  Cyclodextrin Weak-Electrolyte 
Complexation -Interpretation and Estimation of Association Constants from 
Phase Solubility Diagrams. Pharmaceutical Research, v. 9, n.12, p.1671-
1672, 1992. 
 
LOFTSSON, T. Increasing the cyclodextrin complexation of drugs and drug 
biovailability through addition of water-soluble polymers. Pharmazie, v.53, 
n.11, p.733-740, 1998. 
 



98 
 

LOFTSSON, T. The Effect of Polymers on Cyclodextrin Complexation. 
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, v. 209, p.33, 
1995. 
 
LOFTSSON, T. The Effect of Polymers on Cyclodextrin Complexation. 
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, v. 209, p.33-
Cell, 1995. 
 
LOFTSSON, T., et al. The Effect of Water-Soluble Polymers on Drug-
Cyclodextrin Complexation. International Journal of Pharmaceutics, 
v.110, n.2, p.169-177, 1994. 
 
LOFTSSON, T., FRIKDRIKSDOTTIR, H. e GUMUNDSDOTTIR, T. K. The 
effect of water-soluble polymers on aqueous solubility of drugs. 
International Journal of Pharmaceutics, v.127, p.293-296. 1996. 
 
LOFTSSON, T., FRIKDRIKSDOTTIR, H., SIGURKDARDOTTIR, A. M., et al. 
The effect of water-soluble polymers on drug-cyclodextrin complexation. 
International Journal of Pharmaceutics, v.110, p.169-177, 1994. 
 
LOFTSSON, T., MASSON, M. et al. Self-association of cyclodextrins and 
cyclodextrin complexes. Journal of Pharmaceutical Sciences, v.93, n.5, 
p.1091-1099, 2004. 
 
LOFTSSON, T., MASSON, M.; BREWSTER, M. E. Self-association of 
cyclodextrins and cyclodextrin complexes. Journal of Pharmaceutical 
Sciences, v.93, n.5, p.1091-1099, 2004. 
 
LOFTSSON, T.; BREWSTER, M. E. Pharmaceutical applications of 
cyclodextrins. Drug solubilization and stabilization. Journal of 
Pharmaceutical Sciences, v.85, n.10, p.1017-1025, 1996. 
 
LOFTSSON, T.; DUCHÊNE, D. Cyclodextrins and their pharmaceutical 
applications. International Journal of Pharmaceutics, v.329, p.1-11, 2007. 
 
LOFTSSON, T.; FRIODRIKSDOTTIR, H.The effect of water-soluble 
polymers on the aqueous solubility and complexing abilities of beta-
cyclodextrin. International Journal of Pharmaceutics, v.163, n.1-2, p.115-
121, 1998. 
 
LOFTSSON, T.; HREINSODÓTTIR, D.;  MÁSSON, M. The complexation 
efficiency. Journal of Include Phenomena Macrocyclic Chemistry, v.57, 
p.545–552, 2007. 
 
LOFTSSON, T.; HREINSODÓTTIR, D.; MÁSSON, M. Evaluation of 
cyclodextrin solubilization of drugs. International Journal  of 
Pharmaceutics, v. 302, p. 18–28, 2005. 
 



99 
 

LOFTSSON, T.; MÁSSON, M.Cyclodextrins in topical drug formulations: 
theory and practice. International Journal of Pharmaceutics v.225, p.15–
30, 2001. 
 
LU, G.; JUN, H.W.; SUH, H. Percutaneous absorption and disposition 
studies of methotrexate in rabbits and rats. Biopharmaceutics & Drug 
Disposition, v.18, n.5, p.409–422, 1997. 
 
MACEDO, O. F. L. Preparação e caracterização de complexo de 
inclusão entre trimetoprim e 2-hidroxipropil-gamaciclodextrina. 2010. 
60f. Dissertação (Mestrado em Química) – Universidade Federal de 
Sergipe, São Cristovão, 2010. 
 
MANOLIKAR, N. K.; SAWANT, M. R. Study of isoproturon by its 
complexation with β CD. Chemosphere, v.51, p.811-816, 2003. 
 
MARQUES, S. A. Consenso Brasileiro de Psoríase e guias de 
tratamento. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2006. 
 
MARTINEZ, M. N.; AMIDON G. L. A Mechanistic Approach to 
Understanding the Factors Affecting Drug Absorption: A Review of 
Fundamentals. Journal of Clinical Pharmacology, v.42, p. 620-643, 2002. 
 
MARTINS, G. A.; ARRUDA, L. Tratamento sistêmico da psoríase - Parte I: 
metotrexato e acicretina. Anais Brasileiros de Dermatologia, v.79, n.3, 
p.263-278, 2004. 
 
MARTINS, M. R.; VEIGA, F. Promotores de permeação para a libertação 
transdérmica de fármacos: uma nova aplicação para as ciclodextrinas. 
Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v.38, p.33-54, 2002. 
 
MÁSSON, M.; LOFTESSON T.; MÁSSON G.; ESTEFÁSSON, E. 
Cyclodextrins as permeation enhancers: some theoretical evaluations and in 
vitro testing, Journal of Controlled Release v.59, p.107–118, 1999. 
 
MESSNER, M.; KURKOV, S. V.; JANSOOK, P.; LOFTSSON, T. Self-
assembled cyclodextrin aggregates and nanoparticles. International 
Journal of Pharmaceutics, v.387, p.199–208, 2010. 
 
MORA, M. J.; LOGNHI, M. R.; GRANERO, G. E. Synthesis and 
characterization of binary and ternary complexes of diclofenac with a methyl-
β-CD and monoethanolamine and in vitro transdermal evaluation. European 
Journal of Medicinal Chemistry, v.45, p.4079-4088, 2010. 
 
MOSHER, G.; THOMPSON, D. O. Complexation and cyclodextrins. In: 
Swarbrick, J. B. (Ed.). Encyclopedia of Pharmaceutical Technology. New 
York, p. 531-558, 2002. 
 
MULYE, N. V.; TURCO, S. J. A simple model based on first order kinetics to 
explain release of highly water soluble drugs from porous dicalcium 



100 
 

phosphate dihydrate matrices. Drug Devevelopment and Industry 
Pharmacy, v.21, p.943-953, 1995. 
 
MURA, P.; FAUCCI, M. P.; BETTINETTI, G. P. The influence of 
polyvinylpyrrolidone on naproxen complexation with hydroxypropyl-b-
cyclodextrin. European Journal of Pharmaceutical Sciences, v.13. p. 
197-194, 2001.  
 
MURA, P.; FAUCCI, M. T. et al. Influence of the preparation method on the 
physicochemical properties of ketoprofen-cyclodextrin binary systems. 
International Journal of Pharmaceutics, v.179, n.1, p.117-128, 1999. 
 
MURA, S. P.; MAESTRELLI, F.; CIRRI, M. Ternary systems of naproxen 
with hydroxypropyl-_-cyclodextrin and aminoacids. International Journal of 
Pharmaceutics, v. 260, p.293–302, 2003. 
 
NOVÁK, C., et al. Application of combined  thermoanalytical  techniques  in  
the  investigation  of cyclodextrin  inclusion  complexes. Journal of Thermal 
Analysis and Calorimetry, v. 84, n. 3, p. 693-701, 2006.  
 
OLIVEIRA, R. S. Desenvolvimento, formulação e avaliação de sistemas 
de libertação transdérmica incorporando sistemas ternários de 
complexação (fármaco/ciclodextrina/polímero). 2008. 260f. Tese 
(Doutorado em Tecnologia Farmacêutica) - Universidade do Porto, Portugal, 
2008. 
 
OLSEN E. A. The pharmacology of methotrexate. Journal of the American 
Academy Dermatology, v. 25, p. 306-318, 1991. 
 
PALMA, S. D.; TARTARA, L. I.; QUINTEROS, D.; ALLEMANDI, D. A.; 
LONGHI, M. R.; GRANERO, G. E. An efficient ternary complex of 
acetazolamide with HP- β-CD and TEA for topical ocular administration. 
Journal of Controlled Release, v.138 p. 24–31, 2009. 
 
PATEL, T. R.; HARDING, S. E.; EBRINGENOVA, A.; DESZCZNSKI, M.; 
HROMADKOVA, Z.; TAGOLA, A. et al. Weak self-association in a 
carbohydrate system. Biophysical Journal, v.93, p. 741–749, 2007. 
 
PELLETT, M. A.; CASTELLANO, S. et al. The penetration of supersaturated 
solutions of piroxicam across silicone membranes and human skin in vitro. 
Journal of Controlled Release, v.46, n.3, p.205-214, 1997. 
 
PHADNIS, N.V.; CAVATUR, R. K.; SURYANARAYANAN, R. Identification of 
drugs in pharmaceutical dosage forms by x-ray powder diffractometry. 
Journal oh Pharmaceutical and Biomedical Analysis, v. 15, p. 929 – 
943. 1997. 
 
PHALHAD T.; RAJENDRAKUM, K. Study of freeze-dried quercetin 
cycloextrin binary systems by DSC, FT-IR, X-ray diffractions and SEM 



101 
 

analysis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, v.34, 
p.333-339, 2004. 
 
PITHA, J., SZENTE, L. e GREENBERG, J. Poly-L-methionine sulfoxide: A 
biologically inert analogue of dimethyl sulfoxide with solubilizing potency. 
Journal of Pharmaceutical Sciences, v.72, n.6, p.665-668, 1983. 
 
RAMA, A. C.R.;  VEIGA, F.;  FIGUEIREDO, I. V.;  SOUSA, A.; CARAMONA, 
M. Complexos de inclusão de indometacina com hidroxipropil- β-
ciclodextrina. Estudos de dissolução e coeficiente de partição. Revista  
Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v.42, n.1, p.59-68, 2006. 
 
RIBEIRO, A. M. Preparação,caracterização e aplicação de complexos 
de inclusão de miconazol com metil-beta-ciclodextrina: administração 
bucal. 2008. 175f.  Dissertação (Mestrado em tecnologia Farmacêutica) -  
Universidade do Porto, Porto, 2008. 
 
RIBEIRO, L.; LOFTSSON, T.; FERREIRA, D. et al. Investigation and 
Physicochemical Characterization of Vinpocetine-Sulfobutyl ether b-
cyclodextrin binary and ternary complexes. Chemical & Pharmeutical 
Bulletin, v.51, p. 914-922, 2003. 
 
RIBEIRO, L.; LOFTSSON, T.; FERREIRA, D. et al. Investigation and 
Physicochemical Characterization of Vinpocetine-Sulfobutyl ether b-
cyclodextrin binary and ternary complexes. Chemistry & Pharmaceutical 
Bulletin, v.51, n.8, p.914-922, 2003. 
 
ROMITI R.; MARAGNO, L.; ARNONE, M.; TAKAHASHI, M. D. F.. Psoríase 
na infância e na adolescência. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 84, 
n. 1, fev. 2009. 
 
RUBINO, F. M. Separation methods for methotrexate, its structural 
analogues and Metabolites. Journal of Chromatografhy B, v. 764, p. 217-
254, 2001. 
 
SALTÃO, R.; VEIGA, F. Ciclodextrinas em novos sistemas terapêuticos. 
Revista Brasisleira de Ciências Farmacêuticas, v.37, n. 1, p. 1-17, 2001. 
 
SAVOLAINEN, J.; JÄRVINEN, K.; TAIPALE, H., et al. Co-administration of a 
watersoluble polymer increases the usefulness of cyclodextrins in solid oral 
dosage forms. Pharmaceutical Research, v.15, p.1696-1701, 1998. 
 
SCHÄFER T. Epidemiology of Psoriasis. Dermatology, v.212, p.327–337, 
2006 
 
SCHNEIDER, H. J. et al. NMR studies of cyclodextrins and cyclodextrin 
complexes. Chemical Reviews, v. 98, n.5, p.1755-1785, 1998. 
 



102 
 

SCHRÖDER, O.; STEIN, J. Low Dose Methotrexate in Inflammatory Bowel 
Disease: Current Status and Future Directions. The American Journal of 
Gastroenterology, v.98, n.3, p.530-537, 2003. 
 
SHAKER, D. S.; GHANEMA, A. H.; WARNER, K. S.; HASHEM, F. M.; 
HIGUCHI, W.I. Mechanistic studies of the effect of hydroxypropyl-β-
cyclodextrin on in vitro transdermal permeation of corticosterone through 
hairless mouse skin. International Journal of Pharmaceutics, v. 253, p.1-
11, 2003. 
 
SIEPMANN, J.; PEPPAS, N. A. Modeling of drug release from delivery 
systems based on hydroxypropyl methylcellulose (HPMC). Advanced Drug 
Delivery Reviews, v.48, p.139–157, 2001. 
 
SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X.; KIEMLE, D. 7a Edição. 
Spectrometric Identification of Organic Compounds; John Willey & 
Sons: New York, p. 72-124, 2005.  
 
SINGH, J., SINGH, S. Transdermal iontophoresis: effect of penetration 
enhancer and iontophoresis on drug transport and surface characteristics of 
human epidermis. Current Problems in Dermatology, v.22, p.179–183, 
1995. 
 
SINGKA, G. S. L., SAMAH, N. A.; ZULFAKAR, M. H.; YURDASIPER, A.; 
HEARD, C. M. Enhanced topical delivery and anti-inflammatory activity of 
methotrexate from an activated nanogel. European Journal of 
Pharmaceutics and Biopharmaceutics, v.76, p. 275-281, 2010. 
 
SINHA,  V.R.;  ANITHA,  R.;  GHOSH,  S.;  AMITA;  KUMRIA,  R.;  BHINGE,  
J.R.;  KUMAR,  M.  Physicochemical  characterization  and  in  vitro  
dissolution  behaviour  of  celecoxib-ß-cyclodextrin inclusion complexes. 
Acta Pharmeutica, v. 57, p. 47-60, 2007.  
 
SKOUG, J.W.; MIKELSONS, M.V.; VIGNERON, C.N.; STEMM, N.L. 
Qualitative evaluation of the mechanism of release of matrix sustained 
release dosage forms by measurement of polymer release. Journal of 
Controlled Release, v. 27, n. 3, p. 227-245, 1993. 
 
SPRICIGO, R.; BOTELHO, K. C. A.; CONSIGLIERI, V. O., SERRA, C. H. R. 
Obtenção e Avaliação de Complexos de Inclusão de Furosemida com β-
ciclodextrina e hidroxipropil-β-ciclodextrina: Efeitos sobre as Propriedades 
de Dissolução do Fármaco. Latin America Journal of Pharmacy, v. 27, n. 
5, p. 645-653, 2008.  
 
STELLA, V. J.; RAO, V. M. et al. Mechanisms of drug release from 
cyclodextrin complexes. Advanced Drug Delivery Reviews, v.36, n.1, p.3-
16, 1999. 
 



103 
 

SUTTON, P. A.; CODY, V.; SMITH, G. D. Crystal structure of methotrexate 
tetrahydrate, Journal of the American Chemical Society, v.108, p.4155–
4158, 1986. 
 
SZEJTLI, J. Cyclodextrin Technology. Boston: Kluwer Academic 
Publishers, 1988, p.1-175. 
 
SZEJTLI, J. Introduction and General overview of cyclodextrin chemistry. 
Chemical Reviews. p. 1743-1753, 1998. 
 
SZENTE, L.; SZEJTLI, J. Highly soluble cyclodextrin derivatives: chemistry, 
properties, and trends in development. Advanced Drug Delivery Reviews, 
v.36, n.1, p.17-28, 1999. 
 
TAHERI, A.; ATYABI, F.; NOURI, F. S.; AHADI, F. et al .Nanoparticles of 
ConjugatedMethotrexate-Human Serum Albumin: Preparation and 
Cytotoxicity Evaluations. Journal of Nanomaterials, v. 2011p. 1-7, 2011. 
 
TROTTA, M., PATTARINO, F., GASCO, M. R. Influence of counter ions on 
the skin permeation of methotrexate from water-oil microemulsions. 
Pharmaceutica Acta Helvetiae, v.71, p.135–140, 1996. 
 
UEKAMA, K.; HIRAYAMA, F. et al. Cyclodextrin drug carrier systems. 
Chemical Reviews, v. 98, n. 5, p. 2045-2076, 1998. 
 
UEKAMA, K.; OTAGIRI, M. Cyclodextrins in drug carrier systems. Critical 
Reviews Therapeutic Drug Carrier Systems, v.3, p.1–40, 1987. 
 
UNITED STATES. Departamento f Health and Human Services. Food and 
Drug administration. Guidance for industry: waiver of in vivo bioavaibility and 
bioequivalence studies for immediate-release solid oral dosage forms base 
on biopharmaceutics classification system. Rockville; FDA, 2000. p. 1-13. 
 
USP 28-NF 23. 28th revision of Uniter States Pharmacopeia and 23th 
edition of National Formulary. Rockville: Unites States Pharmacoeial 
Convetion, 2005. 
 
USP 30-NF 25. 30th revision of the United States Pharmacopeia and 25th 
edition of National Formulary. Rockville: United States Pharmacopeial 
Convetion, 2007. 

 
VAIDYANATHAN, R., CHAUBAL, M.G., VASAVADA, R.C. Effect of pH and 
solubility on in vivo skin penetration of methotrexate from 50% v:v propylene 
glycol-water vehicle. International Journal of Pharmeutics, v.25, p.85–93, 
1985. 
 
VALERO, M.; PEREZ-REVUELTA, B. I. et al. Effect of PVPK-25 on the 
formation of the naproxen: beta-ciclodextrin complex. International Journal 
of Pharmaceutics, v.253, n.1-2, p.97-110, 2003. 

 



104 
 

VAN DER KERKHOF , P. C. M. Psoriasis. In: BOLOGNIA J.L.; JORIZZO 
J.L.; RAPINI R.P. (eds). Dermatology . Londres: Elsevier Limited, 2003; 
125-49. 
 
VEIGA, F. J. B.; PECORELLI, C. C. M. F.; RIBEIRO, L. S. S. As 
ciclodextrinas na tecnologia farmacêutica. Editora Minerva Coimbra, 
2006. 
 
VEIGA, F.; TEIXEIRA-DIAS, J. J. C.; KEDZIEREWICZ, F. et al. Inclusion 
compexation of tolbutamide with b-cyclodextrin and hydroxypropyl-b-
cyclodextrin. International Journal of Pharmaceutics, v.129, p.63-71, 
1995. 
 
VILLANOVA, J. C. O.; ORÉFICE, R. L..  Aplicações Farmacêuticas de 
Polímeros. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v.20, p.51-64, 2010. 
 
VIRIDÉN, A.; WITTGREN B.; LARSSON, A. The consequence of the 
chemical composition of HPMC in matrix tablets on the release behaviour of 
model drug substances having different solubility. European Journal of  
Pharmaceutical and Biopharmaceutical, v. 77, p.99–110, 2011. 
 
WAGNER, J. G. Interpretation of percent dissolved-time plots derived from 
In vitro testing of conventional tablets and capsules. Journal of 
Pharmeutical  Sciences, v.58, p.1253-1257, 1969. 
 
WAN, L. S. C. et al.  Relationship between swelling and drug release in a 
hydrophilic matrix. Drug Development Industrial Pharmacy, v. 19, p. 
1201-1210, 1993. 
 
WEINTEIN, G.D., MC CULLOUGH, J.L., OLSEN, E. Topical methotrexate 
therapy for psoriasis. Archives of Dermatology, v.125, p.227–230, 1989. 
 
WENZ, G. Cyclodextrins as Building Blocks for Supramolecular Structures 
and Functional Units. Angewandte Chemie International Edition, v.33, 
p.803, 1994. 
 
YANG, L.; CHEN, W; MA, S.; GAO, Y.; HUANG, R.; YAN, S.; LIN, J. Host–
guest system of taxifolin and native cyclodextrin or its derivative: 
Preparation, characterization, inclusion mode, and solubilization. 
Carbohydrate Polymers, v. 85, p.629–637, 2011. 
 
YU, L. X; AMIDON,  G. L.; POLLI, J. E.; ZHAO, H.; MEHTA, M. U.; 
CONNER, D. P., et al. Biopharmaceutics classification system: the scientific 
basis for biowaiver extensions. Pharmaceutical Research, v. 19, n.7, p. 
921-925, 2002. 
 
ZANOLLI, M. D.; SHERERTZ, E. F. et al. Methotrexate: Antiinflammatory or 
antiproliferative? Journal of the American Academy Dermatology, v.22, 
p.523-524, 1990. 
 



105 
 

ZHANG, X.; ZHANG, D.; ZHONG, Y; CHEN, S. L. Investigation and 
Physicochemical characterization of claritromycin-citric acid-cyclodextrins 
ternary complex. Drug Development and Indutrial Pharmacy, v.33, p.163-
171, 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


