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RESUMO 

A triancinolona (TRI) é um importante corticosteróide utilizado na terapêutica 

como anti-inflamatório e devido à sua baixa solubilidade em água, é utilizada 

principalmente na forma de suspensões injetáveis. A associação da triancinolona 

com ciclodextrinas e co-solventes foi realizada para solubilizar o fármaco e explicar 

as interações envolvidas. Os diagramas de solubilidade de fases mostraram que o 

fármaco foi solubilizado pelas ciclodextrinas através da formação de um complexo 

incrivelmente estável, com os melhores resultados obtidos com a aplicação da 

randomil-metil-beta-ciclodextrina (RMβCD) (aumento de solubilidade de 161 vezes). 

O fármaco também foi solubilizado pelos co-solventes, com incremento de 

solubilidade de 1,4 e 6,7 vezes (trietanolamina, TEA, e N-metilpirrolidona, NMP, 

respectivamente). A aplicação simultânea dos dois solubilizantes ainda permitiu um 

aumento de solubilidade considerável, porém diminuiu a quantidade final 

solubilizada e a afinidade entre fármaco e ciclodextrinas, o que permitiu uma maior 

quantidade de fármaco não complexado. Os estudos experimentais de ressonância 

magnética nuclear 2D-ROESY e teóricos por modelagem molecular mostraram 

interações da TRI com as CDs por complexo de inclusão, provavelmente entre a 

extremidade do anel A do fármaco e cavidade das CDs. Os complexos sólidos 

binários e ternários puderam ser obtidos por spray drying. Evidências de formação 

de complexo em fase sólida foram ainda mostradas através de FTIR, difração de 

raios-X e microscopia eletrônica de varredura. Os estudos de dissolução mostraram 

que associações binárias e ternárias apresentaram maior velocidade de dissolução 

em comparação com o fármaco puro. Além disso, o complexo ternário 

TRI:RMβCD:TEA apresentou uma maior velocidade de dissolução do fármaco que o 

complexo binário TRI:RMβCD. Portanto, devido à maior solubilidade e velocidade de 

dissolução, os complexos binários e ternários se apresentam como novos insumos 

com grande potencial para a aplicação farmacêutica da triancinolona. 

Palavras-chave: Triancinolona; ciclodextrinas; complexos ternários; spray 

drying, solubilidade. 
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ABSTRACT  

Triamcinolone is a relevant anti-inflammatory costicosteroid drug, used mainly 

by injectable suspensions due its poor water solubility. The association of 

triamcinolone with cyclodextrins and co-solvents (triethanolamine TEA and N-methyl-

pirrolidone NMP) was held to solubilize the drug and explain the involved 

interactions. Phase-solubility diagrams showed that triamcinolone was solubilized 

forming incredible stable complexes with cyclodextrins, in which bests results were 

observed applying randomyl-methylated-beta-cyclodextrin (RMβCD) (161 fold on 

increased solubility). The co-solvents TEA and NMP also enhanced drug solubility 

1.4 and 6.7 fold, respectively. The association of both co-solvents with CDs seems 

decreased complexation stability, but enables higher amount of uncomplexed drug. 

Experimental magnetic resonance 2D-ROESY and theoretical molecular modeling 

studies demonstrated TRI-CDs interactions and elucidated the structure of formed 

complex, which occurred due to the inclusion of ring A of TRI on CDs cavity. 

Physicochemical aspects of solid binary and ternary complexes prepared by spray 

drying were assessed by using FTIR, X-ray diffraction and SEM photographs. 

Dissolution studies showed that binary and ternary associations presented higher 

dissolution efficacy in detrimental to pure drug system. In addition, the ternary 

complex containing TEA and RMβCD allowed drug dissolution faster than binary 

complex with RMβCD. Therefore, given the higher solubility and drug dissolution 

rate, binary and ternary complexes are new raw materials with great potential for 

pharmaceuticals containing triamcinolone.   

Keywords: Triamcinolone; cyclodextrins; ternary complexes; spray drying, 

solubility. 
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1. INTRODUÇÃO 

A atuação da tecnologia farmacêutica na solubilização de fármacos insolúveis 

em água exerce um papel importante, possibilitando a veiculação dos mesmos em 

formas farmacêuticas líquidas e melhorando a biodisponibilidade após administração 

oral. A triancinolona é um fármaco com limitada aplicação devido à insolubilidade em 

água, onde grande parte das formulações utilizam vias parenterais na forma de 

suspensões para administração. A utilização de co-solventes bem como de 

ciclodextirnas são estratégias bem conhecidas no âmbito farmacêutico. Um aumento 

na eficácia solubilizante das ciclodextrinas ainda é possível através da utilização de 

terceiros componentes, que podem atuar aumentando a solubilização de fármaco 

pelas ciclodextrinas. O presente trabalho teve como objetivo a aplicação de 

ciclodextrinas e co-solventes como terceiros componentes para solubilização da 

triancinolona em água, avaliando as interações físico-químicas entre os 

solubilizantes e o fármaco e como elas estão relacionadas com a solubilidade e/ou 

velocidade de dissolução da triancinolona. A vantagem do desenvolvimento de uma 

formulação com propriedades físico-químicas que possam permitir maior dissolução 

em meio aquoso e possivelmente absorção é notória, em detrimento à pesquisa de 

novas moléculas com a mesma atividade e que ainda precisariam passar por um 

laborioso processo de avaliação de segurança e eficácia.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A triancinolona é um fármaco que pertence ao grupo dos corticosteroides e 

possui limitada aplicação devido ser muito pouco solúvel em água, com solubilidade 

média de 0,112 mg/mL (tópico 6.1.2), ou seja, sendo necessários aproximadamente 

8900 gramas de água para solubilizar 1 grama de triamcinolona. A triancinolona 

possui principalmente atividade glicocorticoide, onde 4 mg de triancinolona possui 

atividade anti-inflamatória equivalente a 5 mg de prednisolona (SWEETMAN, 2009).  

Devido à baixa solubilidade, a triancinolona é utilizada principalmente como 

injeções de depósitos que proporcionam liberações prolongadas, por exemplo, 

injeção intramuscular para tratamento de asma (OGIRALA et al., 1991) ou injeção 

intraocular para tratamento de desordens inflamatórias oculares (JONAS et al., 

2006). Para injeções de depósito geralmente são utilizadas as formas esterificadas, 

principalmente   a triancinolona acetonida, que é mais insolúvel do que a forma de 

álcoois livres. No geral, os corticosteroides são bem absorvidos pelo trato 

gastrointestinal, se distribuem rapidamente por todos os tecidos, atravessam a 

placenta e podem ser detectados no leite no momento da amamentação. 

(SWEETMAN, 2009). No caso da triancinolona, possui rápida e ampla absorção 

(DERENDORF et al., 1995), o que aliado com sua baixa solubilidade em água, 

permite ser classificada como um fármaco de classe II pelo sistema de classificação 

biofarmacêutica, o que implica dizer que para absorção após administração por via 

oral, sua dissolução é um fator limitante (ZAKERI-MILANI et al., 2009).  

O desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos atua na resolução 

de problemas relacionados com propriedades físico-químicas indesejáveis de um 

dado princípio ativo (solubilidade em água, estabilidade físico-química, etc). Diante 

da grande variedade de moléculas existentes com atividade farmacológica, as 

propriedades físico-químicas podem ser igualmente abrangentes. Diversos sistemas 

podem permitir solubilizar fármacos insolúveis em água, aumentar a estabilidade 

físico-química (BREWSTER e LOFTSON, 2007), melhorar a absorção pelo trato 

gastrointestinal (CARRIER, MILLER e AHMED, 2007), dentre muitas possibilidades 

através da tecnologia no desenvolvimento de formas farmacêuticas. Neste contexto 
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uma importante área na tecnologia farmacêutica é a de desenvolvimentos de 

sistemas solubilizantes de fármacos.  

Em etapas de desenvolvimento tecnológico, as propriedades desejadas já 

são conhecidas baseando-se nas potenciais aplicações destes produtos 

farmacêuticos. Por exemplo, a necessidade de utilizar agentes solubilizantes em 

algum estágio da fase biofarmacêutica, quando o fármaco em questão não é bem 

solúvel em água, é perceptível em algumas aplicações: (1) a comodidade na 

administração e a facilidade de produção de cápsulas e comprimidos torna estas 

formas bastante desejadas pelos pacientes e consequentemente pela indústria 

farmacêutica, porém, sua aplicação depende da solubilidade do fármaco nos fluidos 

aquosos gastrointestinais; (2) a veiculação de fármacos na via ocular através da 

utilização de colírios é bastante importante para tratar patologias nesta região, pois 

permite evitar efeitos sistêmicos e por sua vez necessita do fármaco em solução 

aquosa para ser miscível com os fluidos aquosos oculares. Portanto, como a 

triancinolona é muito pouco solúvel em água, sua aplicação farmacêutica por via oral 

ou ocular pode ser melhorada através do desenvolvimento de um sistema capaz de 

solubilizar a mesma em água, seja através de uma forma farmacêutica líquida ou 

sólida.  

 

2.1. Estratégias para solubilização de fármacos 

 

Para solubilização de fármacos diversas estratégias podem ser utilizadas e 

dentre elas pode-se citar a aplicação de co-solventes, ciclodextrinas, formação de 

micelas e controle de pH do meio (importante em fármacos que possuem a 

capacidade de ionização, ácidos e bases). Neste trabalho o foco foi na aplicação de 

co-solventes e ciclodextirnas.  

Os co-solventes são líquidos miscíveis em água e atuam diminuindo a auto 

interação das moléculas da mesma, o que diminui a separação de fases entre água 

e solutos não hidrofílicos (solutos com baixa polaridade) e facilita a dispersão destes 

solutos nas soluções aquosas. Com as moléculas do co-solvente intercalando-se 

entre as moléculas de água, a densidade de pontes de hidrogênio água-água 
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diminui (HE, LI e YALKOWSKY, 2003). O mecanismo de ação dos co-solventes 

pode ser analisado também pelo seu efeito em modificar a polaridade do meio. Para 

uma substância ter propriedade co-solvente é importante que possua baixa 

polaridade, pois os solutos não solúveis em água (hidrofóbicos) se solubilizam 

quando a polaridade do meio se aproxima da sua. Portanto, com a adição de um co-

solvente, a polaridade do meio aquoso diminui e aumenta a dispersão do soluto que 

antes não se solubilizava adequadamente (MIYAKO et al, 2010). Dentre os co-

solventes com aplicações farmacêuticas conhecidas destacam-se a glicerina, o 

propilenoglicol, o etanol (RUBINO e YALKOWSKY, 1987), a N-metil pirrolidona 

(NMP) (SANGHVI et al, 2008) e a trietanolamina (TEA) (MELO et al, 2013).   

A NMP tem sido testada para solubilizar diversos fármacos devido sua 

atividade co-solvente, apresentando resultados promissores. Sua ação solubilizante 

foi testada frente a testosterona (semelhante estruturalmente com a triancinolona) 

com aumento de solubilidade em torno de quatorze vezes relativo com sua 

solubilidade intrínseca em água (SANGHVI et al, 2008). O aumento de solubilidade 

desejado visa em uma etapa final aumentar a biodisponibilidade do fármaco, e por 

isso pode-se selecionar solubilizantes que mostrem outras propriedades em 

potencial para aumentar a biodisponibilidade de fármacos. Por exemplo, a NMP 

pode ainda aumentar a permeabilidade de alguns fármacos através de barreiras 

biológicas. Um estudo foi realizado para avaliar o efeito da NMP como um promotor 

de absorção do fármaco indapamina através da via trandérmica utilizando pele de 

ratos e a mesma conseguiu aumentar de maneira expressiva a permeabilidade do 

fármaco (REN et al, 2008). Um outro estudo relata a utilização da NMP para 

aumentar a absorção da insulina por via transdérmica, utilizando pele de suínos, 

onde foram obtidos resultados positivos mesmo considerando o alto peso molecular 

da insulina que dificulta a absorção (YERRAMSETTY et al, 2010).  

A utilização de ciclodextrinas (CD) no aumento de solubilidade é amplamente 

relatada, bem como para melhorar a estabilidade físico-química de fármacos, 

inclusive corticosteroides. As ciclodextrinas possuem sete unidades de glicose 

unidas entre si formando um ciclo através de ligações α1→4. Como a glicose é um 

anel de seis membros saturado, sua conformação em formato „‟cadeira‟‟ dentro da 

estrutura da ciclodextrina torna esta última um macro ciclo com formato de cone, 

com uma abertura mais estreita e outra abertura mais larga. A estrutura espacial de 
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algumas das principais ciclodextrinas utilizadas no âmbito farmacêutico estão 

representadas na Figura 1. É possível observar que os grupamentos hidroxila 

presentes na estrutura das ciclodextrinas ficam dispostos na parte externa da 

molécula, especificamente ligados nas bordas do ciclo, o que confere um caráter 

hidrofílico e solubilidade em água. No interior da cavidade estão dispostos os 

átomos de carbono e suas ligações éter, o que garante um caráter lipofílico, 

permitindo um microambiente para formação de complexos reversíveis com 

moléculas não solúveis em água através de ligações fracas de Van der Waals e 

ligações de hidrogênio (CHALLA et al, 2005). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem na literatura inúmeros relatos de complexos entre fármacos lipofílicos 

e ciclodextrinas, na maioria dos casos através de complexos com a inclusão de 

porções lipofílicas dos fármacos na cavidade das ciclodextrinas, os chamados 

complexos de inclusão (BARY, TUCKER e DAVIES, 2000; MIRO et al, 2012; 

VIANNA et al, 1998;). Por este motivo, as ciclodextrinas são importantes 

Figura 1. (a) representação esquemática da estrutura química da βCD, 

HPβCD e RMβCD. (b) e (c) representação espacial da estrutura cristalina 

da βCD (MAKEDONOPOULOU e MAVRIDIS, 2000). Figura criada com 

software UCSF Chimera (PETTERSEN et al., 2004).   
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solubilizantes farmacêuticos. O elevado peso molecular das ciclodextrinas (de 1000 

a 2000 Da) limita sua absorção sistêmica quando administradas por via oral, e a 

natureza lábil das interações não covalentes permite a dissociação do complexo e a 

absorção do fármaco (BARY, TUCKER e DAVIES, 2000).  

A formação de complexos de inclusão com ciclodextrinas pode ocorrer no 

estado líquido ou sólido, possibilitando a obtenção de formas farmacêuticas líquidas 

ou sólidas e permitindo a liberdade na escolha da formulação mais adequada para 

um determinado objetivo (CANBOLAT, CELEBIOGLU e UYAR, 2014; NIEDDU et al, 

2014; SAMI, PHILIP e PATHAK, 2010).  

A síntese das ciclodextrinas ocorre principalmente pela utilização de uma 

enzima produzida naturalmente pelo B. macerans, que utiliza o amido como 

substrato originando uma mistura de ciclodextrinas (chamadas ciclodextrinas 

naturais) com seis, sete e oito subunidades de glicose (α, β e γCD, 

respectivamente). Apesar do baixo custo financeiro da βCD, devido ao bom 

rendimento em sua síntese, outras ciclodextrinas modificadas quimicamente a partir 

das ciclodextrinas naturais possuem maior solubilidade em água, e 

consequentemente, maior capacidade de solubilizar fármacos. Por exemplo, a 

solubilidade da HPβCD é superior comparativamente com a βCD (KURKOV e 

LOFTSSON, 2013).  

De fato, a eficácia da utilização destes agentes solubilizantes traz um 

contínuo interesse na pesquisa, por exemplo, no desenvolvimento de novas 

ciclodextrinas. Também são pesquisadas formas de aumentar a capacidade 

solubilizante das ciclodextrinas, onde são adicionados aos sistemas contendo 

complexos com ciclodextrinas e fármaco outros compostos para que a solubilização 

final seja ainda maior. Este efeito pode ocorrer por um sinergismo entre dois 

solubilizantes, ou simplesmente pelo fato do complexo supramolecular entre os três 

componentes ser mais favorável termodinamicamente. Um estudo de Figueiras e 

colaboradores (FIGUEIRAS et al, 2010) avaliou a formação do complexo entre 

omeprazol e βCD, conseguindo um aumento de solubilidade do fármaco, e a 

solubilização foi aumentada ainda mais adicionando L-arginina através de uma 

associação ternária. Em alguns casos a adição de um outro componente pode 

diminuir a formação do complexo, como foi mostrado para a adição da 

trietanolamina ao complexo entre acetazolamida e HPβCD (PALMA et al, 2009), 
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onde a solubilização do fármaco foi menor com a presença do complexo ternário. 

Neste caso, o complexo ternário  mostrou ainda maior efeito terapêutico, o que foi 

justificado pelos autores devido à maior quantidade de fármaco não complexado, 

possibilitando maior disponibilidade para absorção. A trietanolamina também 

diminuiu a formação do complexo entre gemfibrozil e βCD (SAMI, PHILIP e 

PATHAK, 2010), porém a velocidade de dissolução do complexo ternário foi maior, 

mostrando afinal, um efeito positivo para a utilização do complexo ternário. Menos 

comumente utilizada como co-solvente, a trietanolamina mostrou um efeito positivo 

na solubilidade do benznidazol justamente por co-solvência (MELO et al, 2013). 

Mediante estes resultados, percebe-se o potencial da trietanolamina em aumentar o 

efeito terapêutico dos complexos binários entre fármacos e ciclodextrinas, 

impulsionando o desenvolvimento de formulações contendo esta substância como 

componente ternário em complexos de inclusão.  

 

2.2. Solubilidade, dissolução e absorção de fármacos 

 

Diante dos efeitos solubilizantes dos complexos entre fármacos e 

ciclodextrinas e dos complexos ternários espera-se também um efeito positivo na 

velocidade de dissolução do fármaco (DOKOUMETZIDIS, 2006). As bases para esta 

afirmação datam do primeiro trabalho publicado sobre a velocidade de dissolução de 

fármacos (NOYES e WHITNEY, 1897), que fundamenta os estudos de dissolução 

até os dias atuais. Neste trabalho os autores estudaram a velocidade de dissolução 

de dois fármacos pouco solúveis em água. Foi mostrado que a velocidade de 

dissolução possui uma relação direta com a solubilidade do soluto em água. O 

processo de dissolução é uma transferência de massa de moléculas ou íons de um 

soluto da fase sólida para a fase líquida, com a velocidade desta transferência sendo 

(
  

  
). Este modelo considera a dissolução de uma única partícula esférica, onde em 

torno da mesma é formado um halo de dissolução com o soluto atingindo a 

solubilidade máxima ou saturada. Logo sem eguida, o soluto difunde-se para toda a 

solução através das camadas subsequentes ao halo de difusão. Esta difusão 

obedece a primeira lei da difusão de Fick, e os fenômenos envolvidos na dissolução 

do soluto podem ser expressos matematicamente na equação de Noyes e Whitney:  
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          Equação 1

         

Onde D representa o coeficiente de difusão do soluto, A representa a área da 

partícula ou material que está sendo dissolvido e h a espessura do halo de difusão. 

Os termos C e Cs representam a solubilidade do soluto medida em função do tempo 

t e a solubilidade de saturação, respectivamente. É notório que quanto maior a 

solubilidade máxima ou de saturação do soluto, maior a velocidade de dissolução. 

Consequentemente, a presença de solubilizantes altera a velocidade de dissolução.  

No momento da absorção pelo trato gastrointestinal, a transferência de soluto 

pelas membranas celulares é constante e o produto Cs – C pode ser aproximado 

para Cs. Quando o volume de solução é grande, de forma que o valor de C não 

ultrapassa 10% de Cs, o termo (Cs – C) também pode ser aproximado para Cs. 

Portanto, os testes de dissolução são realizados para que a concentração final do 

soluto não seja superior a 10% de sua solubilidade máxima, de forma a mimetizar as 

condições in vivo, o que é denominado condições sink (AULTON, 2007).  

Deve-se notar ainda, que a dissolução de solutos inseridos em formas 

farmacêuticas, como comprimidos ou cápsulas, depende da desintegração da 

mesma. Como mostrado na equação de Noyes-Whitney, a área de superfície é uma 

variável da velocidade de dissolução, e quanto mais rápida a desintegração maior a 

área de superfície e consequentemente a velocidade de dissolução. Portanto, 

espera-se que a presença de solubilizantes nas formas farmacêuticas, possam 

aumentar a desintegração de comprimidos, cápsulas ou agregados de pós em 

solução, por aumentar a afinidade da forma farmacêutica como um todo pela água, 

uma propriedade conhecida como agente molhante.  

O ensaio que mede a velocidade de dissolução de fármacos visa mimetizar in 

vitro a liberação do mesmo após a administração por via oral (USP 30, 2007). A 

importância dos ensaios de dissolução é devido à grande correlação entre a 

velocidade de dissolução e a velocidade de absorção passiva de fármacos. Para 

fármacos que são absorvidos por difusão passiva (se solubilizam bem através das 

membranas celulares do trato gastrointestinal) a velocidade de absorção é 

proporcional à concentração do fármaco a ser absorvido no lúmen intestinal, ou seja, 
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quanto mais rápido o fármaco se dissolve mais rápido ele será absorvido (LEBLANC 

et al, 2000), o que pode ser demonstrado pela primeira lei da difusão de Fick:  

  

  
   (Cg – Cb)         Equação 2 

Onde o termo (
  

  
) significa a taxa de absorção do fármaco desde o sítio de absorção 

ao sangue, k é uma constante de proporcionalidade, Cg é a concentração do 

fármaco nos fluidos gastrointestinais e Cb a concentração do fármaco no sangue. 

A constante k mostrada na primeira lei da difusão de Fick engloba o 

coeficiente de difusão do fármaco na membrana do trato gastrointestinal (D), a 

espessura (h) e a área (A) desta membrana, de acordo com a seguinte expressão 

matemática: 

   
  

 
          Equação 3  

Juntos, os fenômenos de desintegração, dissolução e absorção fazem parte 

do estudo biofarmacêutico, onde as propriedades físico-químicas do fármaco, do 

sistema de liberação e da via de administração influenciam na extensão da absorção 

do fármaco. Neste projeto, as considerações a respeito dos fenômenos de absorção 

serão meramente preditivas, visto que não serão realizados experimentações 

representativas de absorção ou atividade biológica. A Figura 2 esquematiza estes 

três fenômenos. 

Figura 2. Ilustrações da desintegração, dissolução e absorção de uma forma 

farmacêutica. A concentração do soluto no halo de dissolução e fora dele é 

representada por Cs e C, respectivamente. As velocidades de dissolução e absorção 

foram representadas por Vdissolução e Vabsorção, respectivamente. 
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O desenvolvimento de formulações solubilização de fármacos requer estudos 

físico-químicos dos compostos e suas associações, e com a solubilização espera-se 

uma biodisponibilidade aumentada, pois como comentado anteriormente, 

aumentando a solubilidade aumenta-se também a velocidade de dissolução e 

absorção passiva. Além disso, o aumento da solubilidade aparente em água facilita 

a manipulação industrial e em farmácias de manipulação, principalmente para 

veiculação destes sistemas em formas galênicas líquidas.  

 

2.3. Considerações sobre a toxicidade dos componentes envolvidos 

 

Em relação aos co-solventes NMP e TEA, existe uma concepção geral na 

literatura sobre a segurança de sua utilização em aplicações farmacêuticas. No caso 

da NMP, foi mostrada sua baixa toxicidade após administrações orais e parenterais 

em ratos (BARTSCH, 1976). Em relação a TEA estudos mostram que é considerada 

relativamente não tóxica e não carcinogênica.  Estudos de toxicidade aguda com 

TEA por via oral e dérmica apresentam valores de LD50 em ratos de 

aproximadamente 5400-11.000 mg/Kg e em torno de 20.000 mg/kg em coelhos. Os 

estudos de toxicidade crônica em ratos mostram que administrações de doses de 

até 250 mg/Kg de TEA por dois anos causaram limitados efeitos de hiperplasia em 

epitélios hepáticos e microscópicos adenomas (revisado por KNAAK et al., 1997). 

Todas estas condições estudadas estão bem além de possíveis administrações da 

TEA e NMP em associação com anti-inflamatórios, tanto em duração, pois é um 

tratamento agudo, quanto em dosagem.    

Em relação às ciclodextrinas, existem diversas moléculas diferentes, porém 

no geral, elas possuem considerável baixa toxicidade. Quando administradas por via 

oral, possuem baixa absorção, devido a fatores como alto peso molecular (>972) e 

LogP que não possibilita uma boa absorção, o que faz com que estes compostos 

sejam consideravelmente seguros por via oral (revisado por LOFTSSON e 

DUCHÊNE, 2007). Comparativamente a HPβCD e a RMβCD são absorvidas em 

torno de 3 e 5% após administração oral em humanos. Em humanos, as doses 

diárias aceitáveis de algumas ciclodextrinas para serem administradas por via oral 

são 1,4 g para a αCD, 0,35 g para a βCD, 10 g para a γCD e 0,07 g para a RMβCD 
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(revisado por BREWSTER e LOFTSON, 2007). Considerando a via parenteral, a 

βCD possui importante toxicidade, não podendo ser administrada por essa via, o que 

ocorre também com a αCD, porém esta possui menor toxicidade (IRIE e UEKAMA, 

1997). A γ-CD não possui toxicidade relevante, sendo administrada por via oral ou 

parenteral (MUNRO et al, 2004). A hidroxipropil-βCD (HPβCD) é considerada não 

tóxica em doses moderadas, e é comercializada em formas orais e intravenosas 

(doses de até 16 g/dia para as duas vias de administração). A ciclodextrina randomil-

metil-βCD (RMβCD) é um pouco mais tóxica e apresenta alguns efeitos prejudiciais 

após administração intravenosa, sendo limitada sua utilização por esta via.  

 

Tabela 1. Alguns dos medicamentos comercializados contendo ciclodextrinas. 

Fármaco/ciclodextrina Apresentação 

comercial 

Formulação 

β-ciclodextrina   

Dexametasona Glymesason Pomada 

Nicotina Nicorrette, 

Nicogum 

Comprimido sublingual, 

goma de mascar 

Nimesulida Nimedex Comprimido 

Piroxicam Brexin, 

Flogene, 

Cicladon 

Comprimido, 

supositório, solução 

2-hidroxipropil-βCD   

Indometacina Indocid Colírio 

Itraconazol Sporanox Soluções oral e I.V. 

Mitomicina Mitozytrex Solução I.V. 

Metil-βCD   

Cloranfenicol Clorocil Colírio 

17 β-estradiol Aerodiol Spray Nasal 

   

FONTE: Adaptado de KURKOV e LOFTSSON (2012). 
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2.4. Modelos Matemáticos para avaliação das associações do fármaco com 

ciclodextrinas e co-solventes 

 

 Os estudos da solubilidade são ensaios que fornecem dados quantitativos 

relacionados à solubilidade de solutos no meio solvente desejado. Alguns modelos 

para analisar estes dados estão apresentados na literatura, como mostrado a seguir.  

   

2.4.1. Avaliação de complexos entre fármacos e ciclodextrinas 

 

 A fundamentação matemática para avaliar os complexos entre fármacos e 

ciclodextrinas é bem caracterizada na literatura e uma metodologia bastante aceita 

foi desenvolvida por Higushi e Connons (HIGUSHI e CONNONS, 1965) e é utilizada 

até os dias atuais, sendo revisada por importantes grupos de pesquisa em 

ciclodextrinas em todo o mundo (BREWSTER e LOFTSSON, 2007; CHALLA et al, 

2005; KURKOV e LOFTSSON; 2012). Baseado em alguns destes trabalhos de 

revisão, alguns detalhes dos tratamentos matemáticos envolvidos nesta metodologia 

são apresentados a seguir.  

A avaliação do efeito das ciclodextrinas na solubilidade dos solutos é 

realizada através dos ensaios dos diagramas de solubilidade, onde a solubilidade é 

medida em função da concentração do solubilizante, como ocorre mediante a 

formação de complexos de inclusão. A representação gráfica da solubilidade do 

soluto em função da concentração da ciclodextrina fornece dados que são utilizados 

para acessar a constante de estabilidade do complexo entre o fármaco e a 

ciclodextrina e a estequiometria de associação entre eles. Esta representação 

gráfica pode gerar diversos perfis, de acordo com a Figura 3.  

 

 

 



28 
 

 

Figura 3. Diagramas de solubilidade mostrando diferentes respostas na solubilidade 

de fármacos ao interagirem com ciclodextrinas. 

 

FONTE: ADAPTADO DE BREWSTER e LOFTSSON, 2007. 

 

Quando um diagrama de solubilidade apresenta um perfil do tipo A, é 

observado que a ciclodextrina está aumentando a solubilidade do fármaco, muito 

provavelmente por formação de complexo. Quando o perfil é do tipo AL, a relação 

entre concentração de fármaco e ciclodextrina é linear, indicando que a 

estequiometria é de primeira ordem ou ordens superiores em relação ao fármaco 

(F1.CD, F2.CD, F3.CD, etc). Quando a inclinação da reta no diagrama do tipo AL é 

maior que 1, uma estequiometria com ordem superior a 1 é considerada, e quando a 

inclinação é inferior a 1 geralmente indica uma estequiometria de ordem 1:1 entre 

fármaco e ciclodextrina. O perfil AP representa um desvio positivo de linearidade no 

diagrama e indica ordens de formação de complexo superiores a 1 em relação à 

ciclodextrina (D.CD1, D.CD2, D.CD3, etc). O perfil do tipo AN pode indicar que o 

aumento na concentração de ciclodextrina modifica algumas propriedades do 

sistema de forma a diminuir a razão de aumento da solubilidade do fármaco, como 

aumento de viscosidade, diminuição de tensão superficial, dentre outras. Pode 

indicar ainda a formação de agregados entre moléculas da ciclodextrina, 

impossibilitando a formação do complexo com o fármaco. Os diagramas com perfil 
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do tipo B indicam que a ciclodextrina consegue aumentar a solubilidade do fármaco 

até uma determinada concentração, e com maior formação de complexos ocorre 

uma precipitação (tipo BS), ou até mesmo mostra a incapacidade da ciclodextrina de 

aumentar a solubilidade de determinado fármaco (tipo BI) (BREWSTER e 

LOFTSSON, 2007).  

A partir dos diagramas de solubilidade pode ser calculada a constante Ke, que 

mede a afinidade de ligação entre fármaco e ciclodextrina. Considerando a formação 

do complexo entre m moléculas de fármaco (F) e n moléculas de ciclodextrina, a 

associação entre eles pode ser representada da seguinte forma: 

mF + nCD ⇄ F.CD 

A solubilidade total de fármaco (St) é, portanto, a concentração de fármaco 

solubilizado em água (solubilidade intrínseca em água, ou Sw) somada à 

concentração de fármaco complexado com a ciclodextrina. A seguinte expressão 

representa a concentração total do fármaco: 

   
           

           
              Equação 4 

Onde CDt é a concentração total de ciclodextrina, e Ke é o valor da constante de 

estabilidade no complexo entre m moléculas de fármaco e n moléculas de 

ciclodextrina. 

Quando a estequiometria entre fármaco e ciclodextrina é de 1:1 

(estequiometria considerada quando o diagrama de solubilidade adota o perfil AL e 

possui inclinação da reta com valor menor que 1), a constante de estabilidade Ke 

pode ser calculada da seguinte forma: 

   
                  

                          
        Equação 5 

Onde Sw representa a solubilidade intrínseca do fármaco em água (quando não 

existe ciclodextrina presente no meio). 

 Um outro parâmetro utilizado para avaliar os complexos é a eficiência de 

complexação (Ce). Ela representa um índice das moléculas de ciclodextrina que 

realmente estão participando da formação do complexo, pois nem todas as 

moléculas de fármaco estão complexadas e nem todas as moléculas de 



30 
 

 

ciclodextrinas estão complexadas. Este parâmetro desconsidera possíveis erros que 

poderiam ocorrer devido a determinação errônea na solubilidade intrínseca do 

fármaco, o que pode ocorrer quando outros compostos, além do fármaco e da 

ciclodextrina estão presentes no meio, e possam de alguma forma modificar a 

solubilidade do fármaco. Juntos, os parâmetros Ke  e Ce, podem ser usados para 

comparar sistemas com diferentes constituições e ajudar no desenvolvimento de 

formulações, mostrando quando a inclusão de um componente está ou não sendo 

positiva para a formação do complexo. O cálculo da Ce é realizado pela equação:  

    
                  

                      
         Equação 6  

  

 O valor de Ce pode variar de zero (quando não é formado um complexo entre 

fármaco e ciclodextrina) ao infinito (quando todas as moléculas de ciclodextrina 

estão participando da formação de um complexo.   

  

2.4.2. Elucidação do efeito Co-solvente 

 

 Existem alguns modelos matemáticos que podem avaliar propriedades de 

sistemas que contém co-solventes. O modelo Log-linear (LI e YALKOWSKY, 1994; 

YALKOWSKY e RUBINO, 1985, 1987) fornece dados preditivos da solubilidade de 

um fármaco em uma mistura água/co-solvente partindo da solubilidade deste 

fármaco nos solventes puros, como mostrado na seguinte equação: 

log Smix = fc logSc + fw logSw       Equação 7  

Onde fc e fw representam a fração-volume de água e co-solvente e Sc e Sw 

representam a solubilidade do fármaco no co-solvente e na água puros, 

respectivamente. O modelo log-linear prevê que ocorre uma modificação 

exponencial da solubilidade do fármaco em função da concentração do co-solvente.  

Em uma escala logarítmica a solubilidade do fármaco pode variar de forma 

linear em função da concentração do co-solvente, com a inclinação σ (σ     
  

  
). 

Essa relação linear é dada por uma representação gráfica da solubilidade do 
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fármaco na mistura água/co-solvente dividida pela solubilidade do fármaco em água 

(Smix/Sw) (eixo y) em função da fração volumétrica do co-solvente (fc) (eixo x). A 

seguinte expressão matemática mostra essa relação:  

log Smix = logSw + σfc         Equação 8 

Onde Smix representa a solubilidade do fármaco em uma mistura água/co-solvente 

com a fração (v/v) fc do co-solvente. 

 O modelo log-linear considera apenas as interações soluto-água e soluto-co-

solvente. Portanto, desvios deste modelo podem ser apresentados se o solvente 

adicionado causar alterações nestas interações, como por exemplo, se o solvente 

adicionado ionizar o fármaco ou complexar com o mesmo, formando espécies 

diferentes do fármaco em seu estado original e novas formas de interação com o 

sistema solvente. Em um estudo utilizando a NMP como co-solvente (SANGHVI et 

al, 2008), foi mostrado que a NMP pode atuar como co-solvente e também por 

formação de complexo com os fármacos estrona e griseofulvina, e devido a esta 

dualidade de mecanismos de solubilização, a solubilidade dos fármacos mostrou um 

desvio positivo do modelo log-linear na escala logarítmica. Portanto, o modelo log-

linear pode ainda mostrar quando um líquido está atuando como co-solvente ou não 

em um dado soluto.  

  

2.5. Técnicas analíticas para avaliar os sistemas 

 

2.5.1. Espectrofotometria UV/Vis  

 

Diversas técnicas espectroscópicas são úteis no estudo e quantificação de 

fármacos. Dentre elas a técnica de espectroscopia no UV/Vis apresenta uma 

enorme vantagem devido ao baixo custo relativo às outras técnicas.  

 De modo geral, alguns grupos químicos presentes em moléculas orgânicas 

possuem a capacidade de absorver radiação na região do UV/Vis. Esses grupos são 

chamados de cromóforos. A absorção de energia ocorre em níveis eletrônicos, 

promovendo um ganho de energia no elétron de valência do átomo, o que ocasiona 
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em uma mudança do elétron para um orbital de maior energia (estado excitado). A 

absorção corresponde à diferença energética entre estes dois níveis. A transição 

energética mais provável é do orbital ocupado de maior energia (HOMO) para o 

orbital desocupado de menor energia (LUMO). Na maioria das moléculas os orbitais 

ocupados de menor energia são os orbitais σ. Orbitais π e n (orbitais não ligantes) 

são seguidos na ordem energética, respectivamente. Portanto, percebemos que 

diversos grupamentos comuns em fármacos, como duplas ligações em alcenos, 

presença de heteroátomos, dentre outros, podem tornar os mesmos capazes de 

absorver energia na região do UV/Vis (PAVIA, LAMPMAN e KRIZ, 2010).  

 No estudo e avaliação de complexos de inclusão, a quantificação de fármacos 

é primariamente importante, principalmente quando se está verificando um aumento 

de solubilidade através da quantificação do fármaco em função da concentração de 

ciclodextrina no meio (diagramas de solubilidade – ver tópico 2.3.1). Para isso, a 

espectroscopia de UV/Vis é considerada uma técnica bastante útil. Desvantagens 

desta técnica também podem ser citadas, como por exemplo a falta de 

especificidade. No caso da triancinolona, uma metodologia validada para análise da 

mesma na presença de ciclodextrinas é relatada, sem problemas com falta de 

especificadade, devido à baixa absorção das ciclodextrinas no UV/Vis (AQUINO et 

al, 2010). 

 Uma outra abordagem de complexos de inclusão que pode ser utilizada com 

a técnica de UV/Vis é o estudo dos espectros de absorção do fármaco em função da 

concentração de ciclodextrina. Diversos fármacos podem apresentar distintos 

espectros de absorção na presença e ausência de ciclodextrinas, 

comparativamente. A absorção de energia pelos grupos cromóforos pode ser 

modificada durante a formação do complexo devido à total ou parcial remoção da 

camada de solvatação ao redor do mesmo. Portanto, análises cuidadosas dos 

espectros podem evidenciar a formação dos complexos de inclusão. Por exemplo, 

preparando-se uma série de amostras, contendo concentrações crescentes de 

ciclodextrina e mantendo a concentração do fármaco constante, algumas vezes são 

observadas alterações na absorção no UV/Vis de grupamentos químicos referentes 

ao fármaco. As alterações no espectro incluem diminuição ou aumento de 

intensidade de absorção, ou deslocamentos hipsocrômicos (deslocamento de 

absorção para um comprimento de onda menor) ou batocrômicos (deslocamento de 
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absorção para um comprimento de onda maior). Existem ainda métodos que 

analisam estas modificações para cálculo da constante de estabilidade dos 

complexos formados entre fármaco e ciclodextirnas, como o método de benesi-

hildebrand (MURA, 2014).  

 

2.5.2. Ressonância Magnética de Prótons 

 

A ressonância magnética de prótons é uma importante ferramenta analítica na 

química orgânica. Ela permite a identificação estrutural de moléculas baseada na 

identificação de alguns de seus átomos. Alguns princípios físicos dos átomos são 

fundamentais para a compreensão desta técnica e uma revisão bibliográfica foi 

realizada para cobrir os fundamentos envolvidos durante este tópico (PAVIA, 

LAMPMAN e KRIZ, 2010; SILVERSTEIN, WEBSTER e KIEMLE, 2005). Sabe-se que 

os átomos são compostos primariamente por prótons, nêutrons e elétrons. Os 

prótons, assim como os elétrons, possuem um estado de spin, e como são 

partículas carregadas, possuem um momento magnético. Na presença de um 

campo magnético externo, um próton com spin de valor I adota 2I + 1 orientações de 

spins. No caso do próton H1, o valor de I é 
 

 
   e tem-se duas possíveis orientações 

destes prótons sob a influência de um campo magnético externo, de + 
 

 
 ou - 

 

 
  Estas 

duas populações de prótons possuem estados energéticos diferentes entre si sob a 

influência do campo externo, porém valores energéticos iguais em seu estado 

natural. Um outro fato é que um campo magnético quando incidido sob prótons, não 

o é feito de forma paralela aos seus estados spin. Um certo ângulo existe entre o 

campo incidido e o giro magnético dos prótons, o que causa uma precessão nos 

mesmos, ou seja, uma mudança no eixo de rotação. Isto pode ser exemplificado por 

um pião, quando está próximo de parar de girar, onde gira em torno de seu próprio 

eixo e em outro eixo devido a influência do campo gravitacional da terra. No caso 

dos prótons, essa precessão ocorre em uma certa frequência, e um próton pode 

absorver energia eletromagnética nesta mesma frequência de precessão, causando 

uma transição na população com um estado de spin de menor energia para o estado 

de spin de maior energia.  
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No caso dos prótons H1 a transição ocorre do estado + 
 

 
  para o - 

 

 
  Após 

removido o campo magnético externo, os prótons retornam ao seu estado de 

energia inicial, porém em uma dada razão de tempo, o que é chamado de tempo de 

relaxação, T1, e dependendo de um campo magnético adicional aplicado, pode 

adquirir outro componente em T2. Então, os diferentes prótons em uma amostra são 

identificados a partir da medida da energia emitida pelos prótons nos tempos de 

relaxação T1 e T2, ao retornarem para seus estados de menor energia.  Em um 

espectrômetro de ressonância magnética, os distintos prótons de uma molécula não 

„‟ são submetidos‟‟ a mesma intensidade do campo magnético, então irão absorver 

energia eletromagnética em frequências diferentes, podendo-se assim identifica-los. 

Por exemplo, um próton que não possui elétrons recebe uma maior intensidade de 

campo magnético que um próton em um grupamento metila de uma molécula 

qualquer, portanto este próton sem elétrons sofre precessão em uma frequência 

maior que o outro, pois os elétrons bloqueiam ou servem como escudo ao próton em 

relação ao campo magnético externo. Portanto, em uma molécula, o fato de um 

próton estar próximo ou distante de grupos que retiram ou doam elétrons influencia 

na frequência de radiação eletromagnética em que ocorrem os sinais no espectro 

(PAVIA, LAMPMAN e KRIZ, 2010).  

 De forma resumida, com a técnica de ressonância magnética de prótons H1, 

somos capazes identificar distintos prótons dentro de uma mesma molécula, e um 

espectro característico é obtido para cada molécula.  

 

2.5.3. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho médio 

 

A radiação de energia eletromagnética na região do infravermelho médio é 

uma outra técnica espectroscópica que consegue trazer importantes informações 

sobre a estrutura química de compostos orgânicos. Uma molécula pode absorver 

esta radiação de forma que seus átomos são excitados para um estado de maior 

energia. Com essa radiação absorvida as frequências naturais de vibração das 

ligações de uma molécula são modificadas, bem como a amplitude das ligações. As 

vibrações após a absorção de energia modificam o momento dipolo da molécula, 
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com uma quantidade de energia quântica para cada ligação, em cada molécula. 

Assim, um espectro de uma molécula, nunca é exatamente igual ao espectro de 

uma outra (PAVIA, LAMPMAN e KRIZ, 2010; SILVERSTEIN, WEBSTER e KIEMLE, 

2005).   

No estudo de complexos de inclusão, é esperado que associações 

moleculares entre o fármaco e as ciclodextrinas tenha influência na energia 

vibracional das ligações e que estes compostos complexados, apresentem 

diferentes espectros dos dos compostos isolados. Informações bastante úteis podem 

ser extraídas dos espectros de infravermelho, como por exemplo, quais 

grupamentos estão envolvidos na formação do complexo, que tipo de interações 

ocorrem (hidrofóbicas, hidrofílicas), identificação de grupamentos químicos para 

avaliação de estabilidade, dentre outros. Exemplos de estudos que utilizam a 

espectroscopia de infravermelho para evidenciar a formação de complexos de 

inclusão são amplamente mostrados na literatura (FIGUEIRAS et al, 2007; de 

FREITAS et al, 2012, BARBOSA et al., 2014).  

  

2.5.4. Difratometria de Raios X 

 

A utilização da técnica de difração de raios X de amostras em pó é uma 

importante etapa para caracterização físico-química em insumos farmacêuticos. 

Nesta técnica, equipamentos específicos irradiam raios X sob as amostras em 

estudo. O que ocorre é que os raios X podem ser refletidos ao interagirem com os 

átomos das moléculas, pois as distâncias interatômicas no material em estudo 

possuem amplitude semelhante ao comprimento de onda da radiação de raios X. 

Quando amostras cristalinas estão presentes, uma estrutura repetitiva é 

apresentada ao longo do material, e a reflexão de raios X é mais intensa que em 

materiais amorfos. Modificando-se o ângulo de incidência dos raios X, pode-se 

encontrar uma maior ou menor reflexão dos mesmos, que são quantificados por um 

detector. Os resultados são expressos graficamente com um gráfico xy da 

intensidade de difração versus o ângulo de incidência do feixe sobre a amostra. Esta 

técnica pode ser utilizada para identificar as fases cristalinas de um determinado 

material, identifica-lo como cristalino ou amorfo, quantificar materiais inorgânicos, 

dentre outros (BRÜGEMANN e GERNDT, 2004).   
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A identificação de uma estrutura cristalina, seus polimorfos ou a existência de 

material amorfo fornece importantes informações no âmbito farmacêutico, pois a 

organização estrutural de um material se relaciona com suas propriedades físico-

químicas, como estabilidade, solubilidade, dentre outras (AGRAWAL et al, 2004; 

FANDARUFF et al, 2014).  

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Devido à baixa solubilidade em água da triancinolona (TRI), este projeto foi 

delineado para obter insumos capazes de superar esta limitação. Sistemas capazes 

de solubilizar a TRI utilizando o mínimo de massa de solubilizantes serão buscados, 

a fim de minimizar custos com a formulação e/ou problemas com toxicidade. A 

solubilidade em água é necessária para que fármacos possam ser bem absorvidos 

após administração por via oral ou ocular e está intimamente relacionada com a 

biodisponibilidade de fármacos. Através da solubilização da triancinolona pretende-

se desenvolver sistemas com propriedades adequadas para incorporar a 

triancinolona em colírios, soluções orais e desenvolver formas sólidas de dissolução 

rápida.  

Na etapa de desenvolvimento, foram escolhidas formulações contendo 

ciclodextrinas que têm sido estudadas como agentes solubilizantes de fármacos 

pouco solúveis em água. As ciclodextrinas possuem ainda comprovada baixa 

toxicidade, inclusive já sendo apresentadas em algumas formulações comerciais. 

Desta forma, tem-se o objetivo de investigar o potencial das ciclodextrinas (βCD, 

HPβCD e RMβCD) no aumento da solubilidade e velocidade de dissolução da TRI e 

o efeito da associação dos complexos binários com os co-solventes TEA e NMP, 

bem como elucidar o mecanismo de interação destas substâncias em solução 

aquosa e em fase sólida. Para comprovação da eficácia destes novos sistemas, são 

necessários testes de desempenho e caracterização, que foram selecionados para 

estudo neste trabalho.                                     
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral  

 

Estudar a interação entre a TRI e diferentes CD (βCD, HPβCD e RMβCD) 

assim como a associação com componentes ternários (TEA e NMP) a fim de obter 

novos insumos farmacêuticos e compreender as propriedades físico-químicas dos 

complexos obtidos.  

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

a) Estudar o efeito de ciclodextrinas (βCD, HPβCD e RMβCD) e co-solventes (TEA e 

NMP) na solubilidade aquosa da TRI através de diagramas de solubilidade em 

associações binárias com o fármaco e em associações ternárias utilizando 

simultaneamente uma ciclodextrina e um co-solvente;  

b) Realizar estudos de espectroscopia por ressonância magnética de prótons dos 

complexos e comparar dados experimentais com simulações teóricas de dinâmica 

molecular e QM/MM; 

c) Preparação de complexos sólidos binários e ternários por spray drying e estudos das 

propriedades físico-químicas e espectroscópicas dos componentes; 

d) Estudo de performance dos sistemas sólidos por dissolução in vitro do fármaco.   
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1. Materiais 

A triancinolona base (Fagron, Tianjin Tianmao Tech, China), β-ciclodextrina, 2-HPβ-

ciclodextrina, RMβ-ciclodextrina (Trappsol®, Cyclodextrin Technologies 

Development Inc., EUA), trietanolamina (Labsynth, Produtos para Laboratórios Ltda., 

Brasil), metil-1 pirrolidona-2 (Vetec, Química Fina e Ltda, Brasil) foram usados neste 

trabalho. A água purificada foi obtida por um processo de osmose reversa com 

equipamento do modelo OS50 LX, GEHAKA (Brasil). Todos os demais reagentes e 

solventes utilizados foram de grau analítico.  

 

5.2. Estudos em solução 

 

5.2.1. Metodologia Job’s plot para determinar estequiometria  

 Para determinar a estequiometria de formação de complexo entre TRI e as 

CDs estudadas foi utilizado o método de variação contínua de Job‟s (JOB, 1928). 

Diferentes soluções „‟mãe‟‟ foram preparadas em triplicata contendo a mesma 

concentração molar de TRI e das ciclodextrinas (0,05 mM). Em seguida, amostras 

de 2 mL foram preparadas com associações binárias entre fármaco e ciclodextrinas 

variando a proporção entre estes componentes (retirando-se 0,2 mL da solução de 

TRI e adicionando 0,2 mL da solução das ciclodextrinas), porém mantendo a 

concentração molar da mistura constante. O estudo das associações ternárias 

seguiu a mesma metodologia, mudando-se o fato de que as soluções „‟mãe‟‟ das 

ciclodextrinas foram preparadas contendo TEA (0,8M) neutralizada com ácido 

acético de forma equimolar ou contendo NMP (1,0M). O espectro UV/Vis das 

amostras foi então registrado. A diferença de absorbância em 242 nm entre a 

solução sem ciclodextrina e nas soluções com ciclodextrinas foi expressa (Δabs X 

[TRI]) em função da razão R entre fármaco e ciclodextrina (R = [TRI] / [TRI] + [CDs]). 

Cada espectro de absorbância no UV/Vis foi representado como a média entre três 

réplicas.  
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5.2.2. Diagramas de solubilidade de fases 

 

Os estudos de solubilidade foram realizados de acordo com a metodologia 

estabelecida por HIGUSHI e CONNORS (1965). A solubilidade da TRI foi analisada 

na presença de βCD, RMβCD, HPβCD, NMP e TEA. Foram realizados estudos em 

triplicata para as associações binárias (fármaco + diferentes ciclodextrinas ou 

fármaco + co-solventes) e associações ternárias (fármaco + diferentes ciclodextrinas 

+ co-solventes). Para isso, excesso de fármaco foi adicionado em sete tubos falcon 

contendo concentrações crescentes dos solubilizantes estudados, βCD (0 a 

0,015M), HPβCD e RMβCD (0 a 0,14M), TEA neutralizada com ácido acético de 

forma equimolar (0 a 1,329) e NMP (0 a 2,010), com cada tubo contendo um volume 

de 3mL das soluções aquosas. Para os sistemas ternários as soluções de 

ciclodextrinas foram preparadas contendo uma concentração fixa de TEA 

neutralizada com ácido acético (0,8M) ou de NMP (1,0M). As suspensões foram 

hermeticamente vedadas e mantidas em banho ultra termostático (Quimis), a uma 

temperatura constante de 25°C (± 0,5°C) por 72 horas, sendo submetidas, 

periodicamente a cada 12 horas à sonicação em banho de ultrassom (Ultrassom 

Unique, Ultra Cleaner 1400) por 15 minutos. Em seguida, as suspensões foram 

filtradas em membrana de acetato de celulose (Sartorius Biolab, Alemanha) com 

diâmetro de poro de 0,45 μm e a concentração de TRI na solução filtrada foi 

determinada a partir da curva padrão obtida de acordo com metodologia 

previamente validada (Aquino et al., 2010), usando espectrofotômetro UV-visível 

(modelo Evolution 60S, Thermo Electron Corporation, EUA), com luz incidente no 

comprimento de onda de 242 nm. Uma leitura do sistema solvente (incluindo 

solubilizantes) foi realizada anteriormente e considerada como branco para retirar 

interferências na leitura. Um esquema geral da metodologia é representando na 

Figura 4. 
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Após a obtenção dos diagramas de solubilidade, que consistem em gráficos 

da concentração de TRI em função da concentração do agente solubilizante, os 

seguintes parâmetros foram estimados para avaliação dos complexos formados: 

incremento de solubilidade (IS), constante de estabilidade para complexo com 

estequiometria 1:1 (K1:1) e eficiência de formação de complexo (Ce).  

 

5.2.3. Estudos de ressonância magnética nuclear (H1 NMR) 

 

 Os espectros de ressonância magnética foram obtidos para os solubilizantes, 

fármaco e seus respectivos complexos. Soluções individuais de βCD, HPβCD, 

RMβCD, TEA e NMP e dos complexos binários e ternários foram preparadas 

pesando-se os compostos e diluindo em 0,6mL de água deuterada (D2O) para obter 

uma concentração final de 1,66 mg/mL. Para preparar a solução de TRI 1mg foi 

pesado e disperso em 0,6 mL de D2O, sonicando-se por 2 horas em banho de 

ultrassom. O precipitado foi então removido por filtragem.  As associações foram 

preparadas para obter uma proporção de 1:1 molar entre fármaco e ciclodextrinas. 

As soluções de cada sistema avaliado foram acondicionadas em tubos de ensaio de 

Figura 4. Esquema representativo da obtenção dos diagramas de 

solubilidade entre fármacos e ciclodextrinas (binários) e adicionados de 

TEA e NMP (ternários). 
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5mm e vedadas hermeticamente. A obtenção dos espectros 1H-NMR e 2D-ROESY 

foi realizada na Faculdad de Ciencias Químicas, na Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina, em um espectrômetro Bruker Advance de 400,16 MHz, 

equipado com sonda de banda larga invertida e com uma unidade de temperatura 

variável, com temperatura de 298K. Após a obtenção dos espectros, os 

deslocamentos químicos (δ) foram relatados em ppm, e o sinal residual do solvente 

(4.79) foi utilizado como referência interna. Os sinais δ referentes aos prótons de TRI 

e das ciclodextrinas foram identificados nos compostos puros ou não complexados 

(δa) e também na presença dos complexos (δb) e as mudanças induzidas nos 

valores de δ devido a formação de complexos foram calculadas de acordo com a 

seguinte equação:  

 

Δδ = δcomplexo – δlivre         Equação 9 

 

Onde δlivre representa os deslocamentos químicos dos prótons nas amostras 

contendo os compostos puros, e δcomplexo representa os deslocamentos químicos dos 

prótons nas amostras contendo os complexos. 

 

5.2.4. Estudos de modelagem molecular 

5.2.4.1. Simulações de dinâmica molecular  

 

 As interações entre triancinolona, beta-ciclodextrinas (βCD, HPβCD) e co-

solventes (TEA e NMP) em associações binárias e ternárias foram avaliadas 

utilizando simulações de dinâmica molecular (MD) com GROMACS 4.5 (PRONK et 

al, 2013). Todas as simulações foram realizadas sob temperatura e pressão 

constante de 300 K / 1 bar através do barostato Parrinello–Rahman em uma caixa 

virtual. Modelos aquosos TYP3P foram usados neste trabalho. Nas simulações das 

associações ternárias, as concentrações molares de TEA e NMP foram as mesmas 

da fase experimental (ver tópico 5.2.1) incluindo a presença de acetato nos sistemas 

com TEA. O modelo do fármaco foi posicionado do lado de fora da cavidade da 
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ciclodextrina e permitido interagir livremente com a mesma. Antes das simulações as 

geometrias foram otimizadas utilizando um algoritmo descendente seguido por um 

gradiente de minimização. As topologias moleculares foram criadas utilizando o 

automated topology builder (ATP) com versão 2.0 (Koziara et al, 2014) aplicando um 

campo de força GROMOS 54a7 (SCHMIDT et al, 2011). As ligações covalentes nos 

átomos de hidrogênio foram restringidas usando um algoritmo LINCS. Uma dinâmica 

molecular restrita foi realizada por 100 picossegundos para acomodar as moléculas 

de água. Simulações irrestritas foram então realizadas por 5 nanossegundos para 

estabilizar a densidade da caixa. Uma simulação produtiva foi então realizada por 

200 nanossegundos ou até a energia dos componentes estabilizar.   

 Os resultados de dinâmica molecular foram avaliados calculando as 

conformações mais relevantes durante o tempo de simulação seguindo o protocolo 

anteriormente publicado (KELLEY, GARDNER e SUTCLIFFE, 1996) implementado 

no programa UCSF chimera (Huang et al, 2014).  

 

5.2.4.2. Simulações ab initio e cálculos da energia de interações QM/MM 

 

 A partir dos cálculos de dinâmica molecular, as conformações mais relevantes 

dos complexos (binários e ternários) foram selecionadas para minimizações QM/MM 

(quamtum mechanics and molecular mechanics – mecânica quântica e mecânica 

molecular). Este estágio foi realizado utilizando um servidor HDLC desenvolvido por 

Billeter (BILLETER et al., 2000) através de um robusto protocolo Dmol3 Discovery 

(Acceryls Software Inc., 2011). Cada sistema foi dividido em zonas QM e MM. Os 54 

átomos da triancinolona com carga neutra foram selecionados para a zona QM e 

consequentemente foram tratados por mecânica quântica com correção funcional de 

gradiente PBE e base DNP com uma convergência de 1. 10-6. As moléculas de 

ciclodextrina, água e co-solventes foram delimitadas para a zona de mecânica 

molecular a partir de um raio de 6Å contabilizando uma esfera a partir do centroide da 

triancinolona, utilizando um campo de força CHARMM com um gradiente máximo de 2,5 

Kcal/mol/Å como parâmetro para determinar a otimização de geometria.  

 Após o estágio de parametrização, a região de mecânica molecular e as 

interações de van der Waals QM/MM foram minimizadas com a região QM fixa até 
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se atingir convergência, quando a região QM foi então permitida de ser otimizada. 

Neste ponto, as cargas parciais do campo de força interagiram com a região QM 

como um potencial externo capaz de polarizar a densidade eletrônica da zona QM. 

Como resultado, foram obtidas as interações eletrostáticas, de van der Waals e a 

energia total contabilizando estes dois componentes entre a triancinolona e o 

entorno, ciclodextrinas, água e (ou não) co-solventes.  

 Todas as simulações ab initio foram realizadas em sete estações de trabalho 

com CPUs Xeon 24X 2,99 GHz e 70,55 GB RAM do laboratório de simulações 

Lab/CB/UFRN, com um tempo total de aproximadamente 3400 horas.  

 

5.3. Estudos em fase sólida 

5.3.1. Obtenção de complexos sólidos através de secagem por atomização em 

aparelho de ’spray dryer’ 

 

 Os componentes foram dissolvidos em soluções hidro alcoólica (70:30 

etanol:água v/v) e posteriormente secados em aparelho spray dryer modelo Büchi B-

191 (Suíça), sob a temperatura de entrada (120°C), fluxo de ar de atomização 

(600NL), fluxo de alimentação (2ml/min), e eficiência de exaustão (90%). Para 

obtenção dos sistemas binários (TRI:βCD; TRI:HPβCD; TRI:RMβCD) foi utilizado 

0,5g (fármaco:CD), atendendo a proporção de 1:1 molar. Para obtenção dos 

sistemas ternários (TRI:RMβCD:TEA; TRI:RMβCD:NMP) as mesmas proporções 

fármaco:CD foram mantidas e TEA ou NMP foram dissolvidas no meio aquoso na 

concentração de 0,05 % (p/v). 

 

5.3.2. Desenvolvimento e validação de metodologia por cromatografia líquida 

de alta eficiência (CLAE) para doseamento de TRI nos complexos sólidos e 

em ensaios de dissolução 
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As análises de CLAE foram realizadas usando uma coluna C18 Thermo 

Hypersil BDS (4,6 x 250 mm, 5μm), uma pré-coluna C18 Thermo Hypersil BDS (10 

mm, 5μm), um cromatógrafo líquido de alta eficiência (UFLC Shimadzu, 

proeminence) equipado com degaseificador (DGU-20A5), módulo de bombas (LC-

20AT), autoamostrador (SIL-20A), módulo de comunicação (CBM-20A), detector de 

arranjos fotodiodos (SPD-M20A), e módulo de forno da coluna (CTO-20A). Os 

resultados foram processados com software LC solution.   

A dexametasona (DEXA) foi selecionada como padrão interno para todas as 

análises. Para os testes de otimização, amostras contendo TRI (10 μg/mL) e DEXA 

(10 μg/mL) foram injetadas no equipamento, e para a detecção das mesmas foi feita 

uma varredura com detector UV/Vis de arranjo fotodiodos, sendo selecionado em 

seguida o comprimento de onda de 239nm devido maior sensibilidade. A 

composição da fase móvel foi testada inicialmente em combinações de acetonitrila 

(ACN) e água com proporção crescente do solvente orgânico. O uso de outros 

solventes não foi necessário.  

A metodologia foi validada baseada no guia de validação de métodos 

analíticos para fármacos e medicamentos estabelecido pelo International 

Conference and Harmonization (ICH, 2005). Os seguintes parâmetros foram 

avaliados: especificidade, linearidade, limites de detecção e quantificação, exatidão, 

precisão e robustez. 

O ensaio de especificidade foi realizado para verificar se os sinais referentes 

à TRI e DEXA poderiam ser identificados em amostras contendo complexos binários 

e ternários e em amostras dos ensaios de dissolução destes complexos. Foi 

analisada a ausência de sinais referentes aos excipientes no mesmo tempo de 

corrida que o fármaco e o padrão interno. Portanto, a análise de especificidade foi 

realizada obtendo-se corridas contendo separadamente a TRI (5 μg/mL), DEXA (10 

µg/ml) e cada um dos excipientes. A solução estoque de TRI foi preparada pesando-

se 5mg de TRI para balão de 50mL, diluindo com 3mL de ACN e q.s. de água. Um 

volume de 0,5mL foi então transferido para balão de 10mL e o volume completado 

com água, para obter a concentração final de 5 μg/mL. A solução estoque de DEXA 

foi preparada pesando-se 10mg de DEXA e diluindo com 5mL de ACN, 

completando-se o volume com água para um balão de 25mL. Um volume de 0,25mL 

foi transferido para balão de 10mL e o volume completado com água para obter uma 
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concentração final de 10µg/ml. As soluções estoques dos excipientes foram 

preparadas em água, e volumes adequados foram transferidos para balões de 

10mL, completando o volume com água, para obter concentrações finais de 14,38 

µg/mL de βCD, 16,62 µg/mL de RMβCD, 17,74µg/mL de HPβCD, 2,19 µg/mL de 

TEA com 30,02 µg/mL de ácido acético para neutralizar o pH da mesma, 2,19ug/mL 

de NMP e 400 ug/mL de gelatina (presente nas cápsulas durante os testes de 

dissolução). Após a preparação das amostras, alíquotas foram tomadas e 

transferidas para vials de cromatógrafo CLAE e posicionadas no equipamento, com 

injeção de 20 uL para doseamento. Foram obtidos ainda cromatogramas injetando-

se 20uL da fase móvel e 20uL de fluido gástrico simulado (meio de dissolução a ser 

utilizado no ensaio de dissolução).  

A lineraridade foi avaliada na faixa concentração de TRI de 1 → 6 μg/mL em 

triplicata. As amostras foram preparadas como segue: três soluções estoque de TRI 

foram preparadas de forma independente, pesando-se 5mg de TRI para balão de 

50mL, diluindo com 3mL de ACN e q.s.p. de água. Volumes crescentes foram 

transferidos paras balões de 10mL para obter as concentrações finais de 1, 2, 3, 4, 5 

e 6μg/mL. Ao mesmo balão foi adicionado um volume de 0,25mL de uma solução 

estoque de DEXA (400 μg/mL) para obter uma concentração de 10μg/mL. A 

preparação da solução estoque foi feita diluindo-se 10mg de DEXA em balão de 

25mL com 5mL de ACN e q.s.p. de água. O volume de 10mL do balão foi 

completado com água. Alíquotas foram transferidas para vials de cromatógrafo 

CLAE e posicionadas no equipamento. Os valores de área de pico foram expressos 

graficamente em função da concentração experimental e uma regressão linear foi 

realizada. Os resultados foram expressos através do coeficiente de correlação (R²), 

interceção no eixo y, inclinação da regressão linear e análise dos resíduos.  

A exatidão da metodologia foi testada para as amostras contendo os 

excipientes. Amostras contendo a matéria-prima de TRI (5 μg/mL) foram preparadas 

em triplicata e seu teor médio foi considerado como padrão 100% para fins de 

comparação. As amostras contendo excipientes foram preparadas em triplicata em 

três níveis de concentração de TRI (4, 5 e 6 μg/mL) e o teor de TRI foi calculado 

comparando-se com o teor do padrão. As amostras contendo os excipientes foram 

diluídas com fluido gástrico simulado para simular as condições do ensaio de 
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dissolução. Após a preparação das amostras, alíquotas foram tomadas, transferidas 

para vials de cromatógrafo CLAE e posicionadas no equipamento. 

Para avaliar a precisão, dois tipos de ensaios foram realizados: repetibilidade 

e precisão intermediária. Para os dois ensaios uma amostra padrão de TRI (5 

μg/mL) e DEXA (10μg/mL) foi preparada em triplicata com as matérias-primas puras 

e o valor médio de pico foi utilizado calcular a concentração analítica de TRI nas 

amostras seguintes. No teste de repetibilidade foram preparadas amostras contendo 

triancinolona em três níveis de concentração (4, 5 e 6 μg/mL) em seis réplicas cada 

(18 amostras no total). As concentrações analíticas das amostras foram calculadas e 

o grau de dispersão entre cada réplica foi calculado através dos desvios padrão. 

Para o teste de precisão intermediária, foram adicionados excipientes (conforme 

ensaio de especificidade e exatidão). Este procedimento foi repetido em um dia 

diferente e preparado por um segundo analista.  

Para o ensaio de robustez, amostras contendo um nível de concentração de 

TRI (5 μg/mL) e DEXA (10μg/mL) com três réplicas foram analisadas nas condições 

selecionadas: (1) temperaturas de 24, 25 e 26°C, (2) fluxo da fase móvel de 1,4, 1,5 

e 1,6 mL/min, (3) avaliando a estabilidade do fármaco na solução ao longo do tempo 

até que o mesmo tenha uma variação superior a ±1,5%. Os parâmetros de 

resolução, fator de cauda, número de pratos teóricos e doseamento do fármaco 

foram considerados mediante as variações propostas na metodologia.   

 

5.3.3. Doseamento da TRI nos complexos em fase sóilida por CLAE 

 

O doseamento do fármaco em cada um dos complexos sólidos foi realizado 

pesando uma quantidade das amostras contendo 5mg de fármaco e diluindo as 

mesmas em balão de 50mL para preparar uma solução estoque de 100 µg/ml. Uma 

alíquota de 0,5mL foi então tomada para um balão de 10mL a fim de atingir a 

concentração final de TRI de 5 µg/ml. Para este balão foi transferido também uma 

alíquota de 0,25mL de uma solução estoque de DEXA de 400 µg/ml para obter-se 

uma concentração final de 10µg/ml da mesma e o restante do volume do balão foi 

aferido com água. Uma amostra foi preparada em triplicata com as matérias-primas 
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contendo TRI 5 µg/ml e DEXA 10 µg/ml, e o teor dessas amostras foi considerado 

como padrão 100%. O doseamento foi realizando por CLAE, de acordo com os 

parâmetros obtidos da validação de metodologia.  

 

5.3.4. Estudos de liberação do fármaco in vitro em fluido gástrico simulado  

 

Os estudos de dissolução foram conduzidos de acordo com a metodologia 

geral estabelecida pelo Food and Drug Administration (FDA, 1997) e United States 

Pharmacopoeia (USP 30, 2007) para formas farmacêuticas sólidas de liberação 

imediata. Desta forma, o perfil de dissolução foi registrado durante 60 minutos com 

oito coletas para os seguintes sistemas: fármaco comercial (TRI COM ou TRI NSD), 

fármaco após processo de spray drying (TRI SD), associações binárias (TRI:βCD, 

TRI:HPβCD, TRI:RMβCD) e associações ternárias (TRI:RMβCD:TEA e 

TRI:RMβCD:NMP). As condições selecionadas foram: 900 mL de fluido gástrico 

simulado como meio de dissolução, USP 30 apparatus 2, velocidade de 50 rotações 

por minuto e temperatura de 37°C ±0,1. 

Cada um dos sistemas foi pesado em triplicata de forma a conter 4,5mg de 

TRI, e de forma individual o pó após pesagem foi transferido para cápsulas de 

gelatina tamanho 3. As cápsulas foram então posicionadas nas cestas do 

equipamento de dissolução (modelo ET1500I, Erweka) e foi iniciado o teste com as 

condições selecionadas. Foram tomadas alíquotas de 1mL sem reposição de meio 

do ponto médio entre a cesta imersa (contendo as cápsulas) e o limite superior do 

meio de dissolução, através de uma seringa de 1mL. As alíquotas foram tomadas 

em 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 e 60 minutos após o início do ensaio. As soluções foram 

então filtradas com filtro de acetato de celulose 0,45nm (Sartorius Biolab, 

Alemanha). Para doseamento no cromatógrafo CLAE uma amostra de 0,8mL do 

ensaio de dissolução foi colocada em um vial e foi adicionada a ela 0,2mL de uma 

solução de DEXA de 50µg/mL, para então ser realizado o doseamento do fármaco.  

 

5.3.5. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 
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 O espectro de absorção no infravermelho médio foi obtido para as amostras 

sólidas contendo os compostos puros (TRI; βCD; HPβCD; RMβCD; TEA; NMP) e em 

amostras com associações (TRI:βCD; TRI:HPβCD; TRI:RMβCD; TRI:RMβCD:TEA; 

TRI:RMβCD:NMP). Para isso, foram preparadas pastilhas contendo 2 mg das 

amostras em análise (compostos puros ou associações) e 200 mg de brometo de 

potássio (KBr). Para a preparação das pastilhas os componentes foram misturados, 

triturados e prensados a 10 kilogramas força de pressão por uma prensa hidráulica. 

O espectro foi analisado na região do infravermelho médio (4000 a 400 cm-1), em um 

espectrômetro Perkin Elmer (Spectrum 400) com 16 varreduras e uma resolução de 

2cm-1.     

 

5.3.6. Difração de raios X 

 

As amostras em pó foram espalhadas em lâminas de alumínio de forma a 

obter um filme homogeneamente disperso com auxílio de uma lamínula de vidro, e 

posicionadas no equipamento para a difração dos raios X. O difratômetro utilizado foi 

um equipamento Rikugu modelo Dmax 2500PC, utilizando radiação Cu-Kα (λ= 

1,54056 Ǻ). Os parâmetros selecionados de análise foram: variação do ângulo 2-

Theta de 5-45°, passo de 0,01 e velocidade de 5° por minuto. Os difratogramas 

foram representados graficamente e então analisados.  

  

 

5.3.7. Microscopia eletrônica de varredura  

 

A forma e superfície das partículas foram observadas por microscopia 

eletrônica de varredura utilizando um microscópio Carl Zeiss Σigma do laboratório de 

microscopia e análises por raios X (LAMARX) da Universidad Nacional de Córdoba. 

As amostras foram fixadas em um suporte de alumínio (“stub”) através de fita de 

carbono adesiva, e para aumentar sua condutividade foram metalizadas com uma 

camada de ouro/paládio sob vácuo utilizando um sputter coater Quorum 150. A 

amostras foram analizadas com aumento de até 50000 vezes e fotografadas. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1. Estudos em solução 

 

 Nesta etapa foram agrupadas as diversas técnicas onde se avalia a interação 

dos componentes em solução aquosa, incluindo os diagramas de solubilidade de 

fases, a ressonância magnética nuclear e a modelagem molecular. 

 

6.1.1. Diagramas de solubilidade de fases: associação binária TRI:TEA e 

TRI:NMP e elucidação do efeito solubilizante no fármaco em água 

 

 Os diagramas de solubilidade do fármaco em função da concentração de TEA 

e NMP foram realizados para verificar efeitos solubilizantes destes compostos na 

solubilidade do fármaco. O mecanismo co-solvente dos solubilizantes foi investigado 

de acordo com o modelo log-linear. Este modelo prevê um aumento exponencial na 

solubilidade do fármaco em função da concentação do co-solvente. Em uma escala 

logarítmica esta relação se torna linear, onde o log da solubilidade do fármaco na 

presença das misturas água/co-solvente (Smix) dividido pelo log da solubilidade do 

fármaco em água (Smix/Sw) é representado no eixo y, e o poder co-solvente (σ) 

representa a inclinação da regressão linear (Eq. 8). Portanto, um incremento linear 

na solubilidade do um fármaco ocorre quando o mecanismo co-solvente está 

envolvido (LI e YALKOWSKY, 1994).  

Após representar graficamente a solubilidade de TRI (Smix/Sw) em função da 

concentração dos solubilizantes (em fração percentual v/v), foi observado um ajuste 

matemático dos dados através de uma regressão linear, como mostrado na Figura 5, 

o que sugere que a TEA e NMP atuam como co-solventes na solubilidade da TRI 

nas concentrações estudadas. 
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O modelo log-linear considera apenas interações soluto-água e soluto-co-

solvente. Portanto, quando um agente modifica a solubilidade de um fármaco e é 

observado que os dados não fornecem uma resposta linear aplicando-se o modelo, 

outro mecanismo de solubilização pode estar envolvido. O agente solubilizante pode 

ionizar ou formar um complexo com o fármaco, e desta forma, modificar sua 

estrutura inicial e sua forma de interação com os solventes (SANGHVI, 2008). Por 

exemplo, SANGHVI e colaboradores estudaram a NMP para solubilizar os fármacos 

estrona e griseofulvina, sendo foi mostrado um desvio positivo da linearidade a partir 

do modelo log-linear. Este resultado foi justificado pelos autores como consequência 

de um mecanismo duplo da NMP em atuar como solubilizante (co-solvência e 

complexante). Como nenhum desvio de linearidade ocorreu nos sistemas estudados 

neste trabalho, reafirmamos que apenas o mecanismo co-solvente ocorre entre TEA, 

NMP e TRI.  

O poder co-solvente (σ) representado pela inclinação da regressão linear e o 

incremento na solubilidade da TRI, mostrados na Tabela 2, mostra que a NMP é 

aproximadamente cinco vezes mais eficiente em solubilizar a TRI que a TEA.  

 

 

Figura 5. Diagramas de solubilidade de fases com aplicação do modelo 

log-linear utilizando NMP (▲) e TEA (◊) como solubilizantes.  
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Tabela 2. Parâmetros relacionados com os diagramas de solubilidade de fases e 

algumas propriedades físico-químicas dos co-solventes. O IS representa o 

incremento na solubilidade do fármaco pelos co-solventes, σ o poder co-solvente 

dos mesmos, LogPow o log da partição do fármaco entre as fases octanol/água e 

HBD a densidade de grupamento doadores de ligações de hidrogênio.    

 IS σ LogP *HBD R² (regressão linear) 

TEA 1,42±0,01 0,76 -2,3 
(VERSCHUEREN, 1996) 

30,13 0,97 

NMP 6,72±0,12 3,97 1,21 
 (SANGSTER, 1989) 

0,00 0,99 

 

     
                                                                  

                              
    Equação 10 

 

A diferença de polaridade entre as duas substâncias líquidas pode explicar as 

diferentes forças co-solvente (σ). Em um estudo esclarecedor sobre o tema, Rubino 

e Yalkowsky (RUBINO e YALKOWSKY, 1987) mostraram que a força co-solvente 

aumenta com a diminuição da polaridade dos solubilizantes, onde a polaridade neste 

estudo foi representada por diversos parâmetros, como o LogPow, ou a habilidade de 

formar ligações de hidrogênio. O LogPow é uma medida direta da afinidade 

particionada de uma subtância pelas fases água e octanol. A habilidade de realizar 

ligações de hidrogênio é correlacionada com a afinidade da substância pela água ou 

com sua polaridade, considerando que os grupos químicos responsáveis por 

ligações de hidrogênio conferem polaridade à molécula. Para representar a 

habilidade de realizar ligações de hidrogênio, pode ser calculada a densidade de 

grupamentos doadores de prótons (HBD) ou receptores de prótons (HBA). Por isso, 

para relacionar a polaridade da TEA e NMP, foram calculados os valores de LogPow 

e HBD para estes compostos, como mostrado na Tabela 2. Correlações similares 

como as de Yalkowsky foram observadas, onde o valor de σ para TEA e NMP são 

inversamente proporcionais à polaridade dos co-solventes (direta e inversamente 

proporcionais com LogPow e HBD, respectivamente). Estas correlações seguem uma 

lógica, considerando que os co-solventes atuam se intercalando entre as moléculas 

de água, diminuindo a densidade de ligações de hidrogênio e reduzindo a polaridade 

do meio, o que aumenta a dispersão de solutos não polares (HE, LI e YALKOWSKY, 

2003). Com estas considerações, percebe-se que a polaridade dos co-solventes 

afeta sua efetividade. Os parâmetros de polaridade também podem prover 
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informações adicionais a respeito das condições ideais para que um fármaco em 

específico seja solubilizado, considerando que uma triagem de co-solventes pode 

ser realizada antes da fase experimental.   

 

6.1.2. Associações binárias de triancinolona com βCD, HPβCD e RMβCD e 

associações ternárias utilizando TEA e NMP como terceiros componentes  

 

Os sistemas binários e ternários contendo ciclodextrinas foram desenvolvidos 

para estudar a solubilização do fármaco em função do tipo de ciclodextrina utilizada 

e o efeito da adição de terceiros componentes ao sistema. A estequiometria dos 

complexos foi avaliada pelo método de variação contínua de Job‟s, como mostrado 

na Figura 6 para as associações binárias. Foi observado que a variação de 

absorbância foi diferente em função do valor de R, e o máximo de variação ocorreu 

com R = 0,5, quando o fármaco e as ciclodextrinas estavam associados em 

proporção de 1:1 molar. Considerando que as mudanças espectrais são medidas de 

formação de produto (complexo), percebe-se que a proporção de 1:1 representa a 

associação com maior aproximação da estequiometria do complexo. O mesmo 

experimento foi realizado para as associações ternárias e resultados idênticos foram 

verificados (dados não mostrados). Os espectros obtidos pelo método de Job‟s 

apresentados nas Figuras 6 (b-d) mostram que apenas a TRI absorve no 

comprimento de onda de 242 nm. As concentrações de TRI gradativamente 

menores causaram uma menor intensidade de absorbância, porém, dependendo da 

razão entre fármaco e CDs a absorbância não foi linearmente dependente da 

concentração de TRI, com desvios muito sutis de linearidade, o que é a razão dos 

resultados apresentados na Figura 6(a). Estes desvios podem ser relacionados com 

a inserção dos grupos cromóforos da TRI dentro da cavidade das CDs.    
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No que se diz respeito aos diagramas de solubilidade das associações 

binárias entre fármaco e ciclodextrinas, a TRI foi claramente solubilizada quando a 

concentração das CDs foi aumentada, como mostrado nas Figuras 6(e,f). A 

concentração inicial do fármaco sem a presença de solubilizantes foi de 

aproximadamente 0,112 mg/mL. Nas figuras foi mostrado uma relação linear com 

um perfil AL (quando a saturação do fármaco e a concentração de CD aumentam 

Figura 6. (a) Representação pelo método de Job’s da variação de absorbância em 

UV/Vis a 242 nm em função de diferentes proporções entre TRI:βCD (■),TRI:HPβCD 

(○) e TRI:RMβCD (∆). Em (b), (c) e (d) são apresentados os espectros obtidos pelo 

método de Job’s dos sistemas TRI:βCD, TRI:HPβCD and TRI:RMβCD, 

respectivamente. Os espectros são representados de cima para baixo com um valor 

de R de 0,9 a 0,2 entre TRI e as CDs. Em (e) são representados os diagramas de 

solubilidade das associações entre TRI:βCD (*),TRI:HPβCD (□) e TRI:RMβCD (●). A 

região delimitada por um quadrado foi maximizada e apresentada na figura (f). 
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juntos de forma linear), com inclinações de até 0,39 (Tabela 3), o que também indica 

uma estequiometria TRI:CDs de 1:1 (BREWSTER e LOFTSSON, 2007). 

Ciclodextrinas derivadas (RMβCD and HPβCD) solubilizaram mais fármaco que os 

sistemas contendo βCD (comparações binário-binário e ternário-ternário) como pode 

ser observado através do parâmetro incremento de solubilidade (IS) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Parâmetros de avaliação dos complexos binários e ternários. Os sistemas 

estatisticamente iguais foram representados com a mesma letra (ANOVA de uma 

entrada, p > 0,05). 

Parâmetros de 

avaliação dos 

complexos 

K1:1 (M
-1

)
1
 IS pH r² Inclinação 

da reta 

      

TRI:βCD 2036±161
a
 19±2

a
 6,2±0,1 0,99 0,393±0,018 

TRI:βCD:TEA 1694±47
b
 18±1

a
 7,0±0,1 0,99 0,325±0,006 

TRI:βCD:NMP 293±13
c
 7±0

b
 5,5±0,1 0,99 0,085±0,003 

TRI:HPβCD 1340±33
d
 137±1

c
 6,1±0,1 0,99 0,276±0,005 

TRI:HPβCD:TEA 1001±11
e
 110±2

d
 7,0±0,1 0,99 0,221±0,002 

TRI:RMβCD 1705±36
b
 161±5

e
 6,2±0,1 0,99 0,327±0,003 

TRI:RMβCD:TEA 1564±14
b
 152±2

f
 7,0±0,1 0,99 0,308±0,002 

 

O fato de que as ciclodextrinas derivadas são muito mais solúveis que a βCD, 

permite a utilização de soluções mais concentradas e com isso solubilizar mais 

fármaco. Apesar de a concentração das ciclodextrinas derivativas ser 

aproximadamente dez vezes maior que a βCD, o incremento na solubilidade da TRI 

não foi na mesma proporção, sendo apenas de 7-8 vezes maior. Os sistemas com 

βCD possuem maiores valores na constante de estabilidade de que os sistemas com 

ciclodextrinas modificadas. Estes dados permitem levantar a hipótese de que a 

modificação dos grupos hidroxila presentes na βCD pode influenciar nas 

características do complexo, inclusive afinidade entre os componentes.  

Resultados similares foram observados com diferentes fármacos em estudos 

relatados na literatura, onde dependendo do sistema, o valor de Ke foi maior ou 

menor com as ciclodextrinas naturais em comparação com as derivadas. Em um 
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estudo sobre o complexo de inclusão entre o ácido giberélico, βCD e HPβCD, a 

constante de estabilidade foi maior com a ciclodextrina natural (YANG et al., 2012). 

Entretanto, um efeito contrário também pode ser observado, como mostrado em 

uma outra publicação a respeito de complexos entre clonazepam e diversas 

ciclodextrinas  

(MENINI et al., 2014). Os autores mostraram que o valor de Ke foi maior com a 

HPβCD e a metil-βCD do que com a βCD.   

 Assim, o tipo de ciclodextrina deve ser selecionado de acordo com a 

quantidade desejada a ser solubilizada de TRI. Por exemplo, se a capacidade 

solubilizante da βCD for suficiente, sua aplicação permite a utilização de uma menor 

concentração molar de ciclodextrina em relação à HPβCD e RMβCD. No entanto, 

outras propriedades devem também ser avaliadas, como toxicidade, estabilidade do 

fármaco, absorção e interações com tecidos específicos de cada sistema.  

Apesar da NMP ter mostrado uma força solubilizante bem maior que a TEA 

(Tabela 2), os experimentos com associações ternárias mostraram que um complexo 

com esta substância (TRI:βCD:NMP) diminui consideravelmente o valor de Ke 

comparativamente com o sistema TRI:βCD. O valor da constante foi 

aproximadamente três vezes menor na associação ternária em comparação com a 

binária. Este é um efeito peculiar, considerando que sozinho este co-solvente pode 

aumentar a solubilidade da TRI sete vezes. Entretanto, é conhecido na literatura a 

importância do meio solvente na estabilidade de complexos. Uma teoria sobre a 

formação dos complexos avalia que para um soluto ser dissolvido, deve-se criar uma 

cavidade na estrutura do solvente, e o custo energético para a dissolução é igual ao 

produto da área deslocada e da tensão superficial. O custo energético pode ser 

compensado pela solvatação do soluto, que é mínima para solutos não-polares. Um 

complexo de inclusão representa uma diminuição da área de superfície e é 

energeticamente favorável (considerando apenas estes fatores) (KHOSSRAVI e 

CONNORS, 1992). Portanto, a adição de um solvente que reduz a tensão superficial 

do meio, como ocorre com co-solventes (RUBINO e YALKOWSKY, 1987) e em 

especial a NMP (SANGHVI, 2008), aumenta a dispersão do soluto na água e pode 

diminuir a formação e estabilidade dos complexos.  

De forma contrária ao que ocorreu com a NMP, o complexo ternário 

TRI:βCD:TEA mostrou uma solubilização equivalente comparado com o binário, 



56 
 

 

apesar de ter diminuído levemente a constante de estabilidade do sistema, o que 

mostra que diferentes parâmetros podem levar a conclusões distintas e é importante 

considerar todos deles. Este efeito da TEA ocorreu devido à sua menor capacidade 

de solubilização do fármaco comparado com a NMP e consequentemente 

interferindo menos na complexação. Considerando o efeito negativo da NMP na 

solubilidade dos complexos com βCD, a TEA foi selecionada para obtenção dos 

complexos ternários com as ciclodextrinas derivadas. O mesmo comportamento 

identificado com a βCD se repetiu com as outras ciclodextrinas, no qual ocorreu uma 

diminuição da estabilidade (Ke) dos complexos ternários comparativamente aos 

binários (Tabela 3).  

Apesar do efeito dos co-solventes de diminuir a solubilidade de TRI quando 

adicionados nos complexos TRI:CDs, a solubilidade do fármaco é considerada ainda 

bastante expressiva. Na verdade, a presença de NMP e TEA pode disponibilizar 

mais fármaco na forma não-complexada no meio, considerando o menor valor de Ke. 

Resultados semelhantes foram mostrados por PALMA e colaboradores (PALMA et 

al., 2009), que demonstrou que complexos ternários com TEA, HPβCD e 

acetazolamida aumentaram a atividade terapêutica do fármaco comparativamente 

com o complexo binário, o que foi atribuído a uma menor estabilidade dos 

complexos e consequentemente maior disponibilidade do fármaco para absorção.  

Os complexos ternários são desenvolvidos para modificar algumas 

propriedades físico-químicas de seus respectivos binários, seja aumentando a 

solubilidade do complexo ou modificando a estabilidade da associação TRI:CDs. A 

escolha de um componente ternário também pode ser realizada de acordo com 

propriedades desejadas que podem ser benéficas para a atividade terapêutica do 

fármaco. A habilidade de aumentar a permeabilidade do fármaco é um exemplo de 

uma propriedade desejável. Devido a habilidade de um composto de aumentar a 

permeabilidade de um fármaco poder variar a medida em que se muda o fármaco, 

interações específicas devem ser estudadas.  

A potencial propriedade da NMP de aumentar a permeabilidade de fármacos 

foi comprovada em um estudo de permeação transdérmica do fármaco indapamina, 

a qual foi expressivamente aumentada pela NMP (REN et al., 2008). Um outro 

estudo apresentou sua promoção na permeação da insulina através de pele de 

porcos, mesmo com a elevada massa molecular da proteína (YERRAMSETTY et al., 
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2010), sendo demonstrado ainda que a NMP pode aumentar a permeabilidade da 

corticosterona (semelhante estruturalmente com a triancinolona) e sem causar 

irritação ocular. Assim, os complexos ternários podem possuir diferentes 

propriedades de dissolução (considerando seu efeito em modificar a estabilidade 

dos complexos) e absorção (caso o terceiro componente modifique a absorção de 

fármaco).     

6.1.3. Estudos de ressonância magnética nuclear  

 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de 1H (1H-NMR) das 

associações binárias, ternárias e dos compostos puros foram obtidos a fim de 

observar as interações entre TRI, ciclodextrinas (βCD, HPβCD e RMβCD) e terceiros 

componentes (TEA e NMP) nos complexos de inclusão. A Figura 7 apresenta uma 

representação esquemática dos compostos para facilitar a identificação dos 

prontons envolvidos. 

 

 

 

Primeiramente foi necessário identificar os sinais de deslocamento químicos 

(δ) referentes aos prótons de cada um dos compostos. Na Figura 8 são mostrados 

Figura 7. Representação esquemática da estrutura de (a) triancinolona, (b) 

ciclodextrinas, (c) trietanolamina e (d) N-metil-pirrolidona. 
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os espectros 1D de 1H-NMR do fármaco e dos co-solventes em seu estado livre, 

com as respectivas sinalizações de cada próton.  

Figura 8. Espectros 1D de 1H-NMR da TRI e co-solventes. (a) TRI, (b) trietanolamina 

e (c) N-metil-pirrolidona. 

 

 

Devido à estrutura da TRI, com muitos prótons mostrando sinais duplicados 

(equatoriais e axiais), muitos sinais se mostraram sobrepostos e algumas análises 

de constantes de acoplamento (J) e integração de sinais não foi possível de ser 

realizada, considerando a resolução do espectrômetro utilizado (400MHZ). Portanto, 

a identificação dos sinais mais resolutos foi realizada, principalmente os prótons 

presentes no anel A, pois devido à ressonância dos elétrons π, os prótons presentes 

neste anel se mostram mais desblindados, com valores de δ acima de 6. Em relação 

aos prótons presente no anel A da TRI, o sinal referente ao H1 se apresenta mais 

desblindado do que o sinal H2, e isto é perceptível considerando que o sinal H2 pode 

realizar um acoplamento J com o sinal referente a H4 (devido à ressonância do anel 

facilitar o acoplamento a longa distância), mesmo que a resolução não tenha 

permitido ver o desdobramento J no sinal de H4.  

Os prótons referentes aos grupamentos metila também puderam ser 

facilmente identificados, devido à maior integração dos grupamentos CH3 em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%A0


59 
 

 

comparação com CH2 ou CH. Os prótons do grupamento CH2 em C21 também 

puderam ser identificados, como um sinal altamente desblindado devido à 

proximidade com grupamentos carbonila e hidroxila. Em relação aos co-solventes, a 

trietanolamina possui apenas dois sinais característicos para seus prótons, àqueles 

próximos ao átomo de nitrogênio e os próximos ao grupamento hidroxila. Como o 

grupamento hidroxila é mais capaz de causar uma desblindagem nos valores de δ, é 

possível distinguir os sinais H2 como o tripleto mais deslocado em campo baixo. 

Referente aos prótons da NMP, o grupamento metila H6 é facilmente identificado, 

devido à maior integração do sinal. O sinal mais desblindado é identificado como o 

tripleto referente à H4, o menos desblindado como o quintupleto referente a H3 e o 

H2 é o outro tripleto apresentado no espectro.  

Após a identificação dos prótons do fármaco no espectro da amostra 

contendo apenas TRI, os mesmos prótons foram identificados após associações 

binárias e ternárias com ciclodextrinas e co-solventes. Os valores de δ para os sinais 

dos espectros do fármaco livre (δa) e dos espectros do fármaco em associações (δb) 

são mostrados na Tabela 4 abaixo.  

 

Tabela 4. Deslocamentos químicos dos prótons de TRI a partir dos espectros de H1-

NMR nos componentes isolados, complexos binários e ternários. 

δ
a
 TRI  δ

b 
TRI   δ

b 
TRI   δ

b 
TRI   δ

b 
TRI   δ

b 
TRI   δ

b 
TRI   δ

b 
TRI   

Livre Bin. 
βCD  

Tern. 
βCD+ 
TEA 

Tern. 
 βCD+ 
 NMP 

Bin.  
HPβCD 

Tern. 
HPβCD+ 

TEA 

Bin.  
RMβCD 

Tern. 
RMβCD
+ TEA 

H
1‟ 

7,55 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,04 -0,03 
H

2‟ 
6,45 -0,07 -0,08 -0,08 -0,07 -0,07 -0,11 -0,09 

H
4‟ 

6,26 -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,03 
H

18‟ 
1,58 0,10 0,10 0,09 0,07 0,06 0,09 0,08 

H
19‟ 

0,97 0,04 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 
H

21 
4,43 0,02 0,02 0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,01 

δ
a 

= δ a partir de espectro do composto puro 

δ
b 

= δ
complexo 

– δ
a 

 

´ É perceptível na Tabela 4 que alguns prótons do fármaco mostraram 

modificações nos deslocamentos químicos (δ) quando identificados 

comparativamente nos espectros dos compostos puros e nas associações binárias. 

Os prótons localizados no anel „‟A‟‟ podem ser notados como aqueles que 

mostraram as maiores modificações, e que foram encontradas nos três complexos 
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binários, em especial para os sinais relativos a H2‟ e H18‟. Além destes, nos sistemas 

TRI:HPβCD e TRI:RMβCD foram mostradas expressivas modificações nos valores 

de δ para o próton H4‟, e para H1‟ no sistema TRI:RMβCD. Em relação aos 

complexos ternários, não existiram diferenças notáveis entre estes e os complexos 

binários. A identificação dos sinais 1H-NMR das ciclodextrinas foi realizada e 

comparativamente são mostrados os complexos binários e ternários com cada uma 

das ciclodextrinas. Na Figura 9 são apresentados os espectros da βCD e seus 

respectivos complexos.  

Figura 9. Espectros de H1-NMR da βCD e os respectivos complexos. (a) βCD, (b) 

TRI:βCD, (c) TRI:βCD:TEA, (d) TRI:βCD:NMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à βCD, é possível identificar o sinal dubleto referente ao próton 

ligado a C1 (H1), devido ser um sinal bastante desblindado (vizinho a dois 

grupamentos éter) e que acopla unicamente com o próton H2. Os prótons H2 são 

vizinhos e acoplam com os prótons H3 e H1, formando um duplo dubleto, como 



61 
 

 

indicado na Figura 8. Os prótons vizinhos a grupamentos éter e álcool geralmente 

mostram sinais entre 3,2-3,8 ppm, podendo os álcoois gerarem uma desblindagem 

levemente maior. Portanto, observa-se o tripleto referente a H3 como sendo o 

segundo mais desblindado. O sinal referente a H6 aparece sobreposto ao sinal H5. 

Devido à sobreposição de picos, a multiplicidade decorrente dos acoplamentos do 

sinal H6 não é observada (seria esperado um dubleto). Na Figura 8b o dubleto 

referente ao sinal H5 é resoluto, devido à formação do complexo com o fármaco 

deslocar o sinal do próton em campo alto. O sinal mais blindado mostrado no 

espectro foi atribuído ao próton H4, mostrado como um tripleto, e embora fosse 

esperado um multipleto, a estrutura não planar da ciclodextrina pode influenciar nos 

acoplamentos. Os valores de δ referentes aos sinais das ciclodextrinas são 

mostrados na tabela 5, com sinais obtidos dos espectros dos compostos puros (δa) e 

dos espectros dos complexos (δb).  

 

Tabela 5. Deslocamentos químicos dos prótons das ciclodextrinas a partir dos 

espectros de H1-NMR nos componentes puros, complexos binários e ternários. 

δ
a
  

βCD  
δ

b
  

βCD 
δ

b
 

βCD 
δ

b
 

βCD 
δ

a
 

HPβCD 
δ

b
 

HPβCD 
δ

b
 

HPβCD 
δ

a
 

RMβCD 
δ

b
 

RMβCD 
δ

b
 

RMβCD 

Livre Bin. Tern. 
TEA 

Tern. 
NMP 

Livre Bin. Tern. 
TEA 

Livre Bin. Tern. 
TEA 

H
1
 5,09 -0,01 -0,01 -0,02 H

1 
5,09 -0,01 -0,01 H

1 
5,08 -0,01 -0,01 

H
2 

3,68 0,00 0,00 -0,01 H
2 

3,64 0,00 -0,01 H
2 

3,68 0,00 0,00 
H

3 
3,98 -0,08 -0,09 -0,09 H

3 
3,98 -0,09 -0,09 H

3 
3,88 0,01 0,02 

H
4 

3,60 0,01 0,01 0,00 H
4 

3,52 -0,04 -0,04 H
4 

3,68 0,00 0,00 
H

5 
3,89 -0,14 -0,12 -0,14 H

5 
3,72 0,03 - H

5 
3,98 -0,09 -0,09 

H
6 

3,90 0,00 0,00 0,00 H
6 

3,89 -0,01 -0,02 H
6 

3,68 0,00 0,00 
    H

7 
4,04 0,00 -0,01 CH3 3,58 0,01 0,02 

    H
8 

4,04 0,00 -0,01 CH3 3,41 0,00 0,01 
    H

9 
1,17 0,00 -0,01    

δ
a 

= δ a partir de espectro do composto puro 

δ
b 

= δ
complexo 

– δ
a 

 

É relatado na literatura que no interior da cavidade da ciclodextrina estão 

posicionados os prótons H3 e H5, e na face externa H1, H2 e H4, seguidos por H6 

localizado na borda do cone (ZOPPI, QUEVEDO e LONGHI, 2008; MURA, 2014). 

Para confirmar a disposição destes prótons, a estrutura cristalográfica da βCD foi 

obtida, e através da adição dos hidrogênios (software UCSF Chimera, Huang et al., 

2014) é mostrado na Figura 10 a disposição dos hidrogênios na molécula.  
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Figura 10. Disposição dos átomos de hidrogênio da βCD, à esquerda representados 

como bastões e à direita como superfície. Amarelo H1, verde H2, azul H4, rosa H6, 

vermelho H3 e H5. 

 

 

No espectro da βCD, os sinais referentes aos prótons H3 e H5 não aparecem 

resolutos, porém nos complexos os sinais são visíveis (Figura 8), devido a uma 

mudança em campo alto destes sinais (Tabela 5). Os outros sinais permanecem 

inalterados mesmo sendo identificados nos espectros dos complexos. Estes 

resultados representam um forte indício de formação de um complexo de inclusão 

da molécula de TRI na cavidade da βCD.  

Os espectros da HPβCD, RMβCD, dos complexos binários e ternários são 

mostrados abaixo, nas Figuras 11 e 12. É interessante ressaltar que na molécula de 

HPβCD, a hidroxila ligada a C2 sofre uma modificação química, com a formação de 

uma ligação éter com um grupamento hidroxipropil. Com a inserção do grupamento 

2-hidroxipropil, tem-se os novos sinais H7 e H8. Com a presença do grupamento 2-

hidroxipropil existe ainda uma influência nos sinais de H1, onde estes sinais se 

tornam duplicados, caso exista ou não substituição na posição 2, e nesta molécula 

representamos o sinal H1s como contendo o vizinho H2 substituído e H1ns como não 

substituído. Por convenção, na Tabela 5 representamos apenas como H1 os sinais 

não substituídos. Como pode ser observado, o espectro da ciclodextrina substituída 

é bem mais complexo que o da βCD, e com poucas exceções a sobreposição de 

sinais dificulta a integração e interpretação da multiplicidade dos mesmos. Este 

efeito ocorre também com o espectro da RMβCD, como pode ser visualizado abaixo 
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na Figura 12. Para a identificação correta dos sinais foi realizada uma 

comparação com dados da literatura para os sinais da HPβCD (ALOISIO et al, 2014; 

GARNERO et al, 2010; PAULA et al, 2011;) e RMβCD (BELICA et al, 2014; MORA 

et al, 2010; WANG et al, 2013). 

Figura 11. Espectros de H1-NMR da HPβCD e os respectivos complexos. (a) 

HPβCD, (b) TRI:HPβCD, (c) TRI:HPβCD:TEA.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Espectros de H1-NMR da RMβCD e os respectivos complexos. (a) 

RMβCD, (b) TRI:RMβCD, (c) TRI:RMβCD:TEA 
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Observando os espectros das Figuras 11 e 12 e os valores de δ dos sinais 

obtidos destes espectros (Tabela 5), percebe-se que no geral os prótons da 

cavidade das ciclodextrinas HPβCD e RMβCD (H3 e H5) apresentaram modificações 

após a obtenção das associações binárias e ternárias, um indicativo de formação de 

complexos de inclusão também com estas ciclodextrinas.  Especificamente no 

complexo TRI:RMβCD, o deslocamento químico em H5 mostrou modificações, 

diferentemente dos sinais dos outros prótons que em nada mudaram e o sistema 

TRI:HPβCD mostrou modificações em H3, H5 e H4. As modificações dos sinais após 

formação de complexos puderam ser observadas em campo alto ou campo baixo, 

dependendo do próton e do sistema avaliado. Este efeito decorrente da formação do 

complexo de inclusão, ocorre devido a eletronegatividade ou eletropositividade dos 

átomos da triancinolona modificarem a densidade eletrônica dos átomos H das 

ciclodextrinas ao interagiram com as mesmas, modificando assim a blindagem dos 

núcleos destes átomos e seus respectivos espectros 1H-NMR. Em relação aos 

complexos ternários, não foram notadas diferenças nos valores de δ entre os 

complexos binários e ternários.  

 Como discutido acima, a análise dos espectros pode ser útil na identificação 

estrutural de complexos de inclusão, entretanto, outros fatores podem ser 

responsáveis por modificações nos valores de δ, como modificações na 

conformação das moléculas, que podem ocorrer quando as mesmas experimentam 

um ambiente químico diferente, o que não seria exclusivo da formação de 

complexos. Para isso, espectros 1H-NMR 2D-ROESY foram conduzidos para os 

mesmos sistemas (binários e ternários) na tentativa de observar proximidade no 

espaço entre dois prótons através do efeito NOE.  

Na Figura 13 mostra-se os espectros ROESY das associações binárias e 

ternárias. Os deslocamentos químicos dos prótons de TRI podem ser identificados 

no eixo horizontal e o eixo vertical é relativo aos sinais das ciclodextrinas e dos 

terceiros componentes. Os sinais intercruzados entre os eixos representam o efeito 

NOE. 
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Figura 13. Espectros 2D-ROESY de complexos binários e ternários. Os prótons de 

TRI estão representados no eixo horizontal e os das ciclodextrinas e dos terceiros 

componentes (assinalados com setas) no eixo vertical (valores em ppm). (a) 

TRI:βCD, (b) TRI:βCD, (c) TRI:βCD:TEA, (d) TRI:βCD:NMP, (e) TRI:HPβCD, (f) 

TRI:HPβCD:TEA, (g) TRI:RMβCD, (h) TRI:RMβCD:TEA 
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A partir da análise dos espectros foi possível notar a existência de interação 

entre os prótons do anel „‟A‟‟ da TRI e os prótons das ciclodextrinas, especialmente 

H3 e H5 presentes na cavidade dos polissacarídeos. Isto reforça a hipótese de que o 

anel „‟A‟‟ do fármaco pode formar um complexo de inclusão sendo inserido na 

cavidade das ciclodextrinas, inclusive com a presença dos terceiros componentes. 

Os prótons H18‟ no grupamento metila do fármaco (anel C-D) também mostraram 

interações com a cavidade da βCD devido ao processo dinâmico da formação do 

complexo.  

 Os sistemas ternários mostraram os sinais relativos ao efeito NOE similar aos 

mesmos sinais nos complexos binários, um indicativo da formação dos complexos 

de inclusão. Não foram identificados sinais indicativos de interação entre os prótons 

dos co-solventes com as ciclodextrinas ou com o fármaco. O fato de os co-solventes 

atuarem modificando a polaridade do meio aquoso e não interagindo diretamente 

com os solutos fundamenta este resultado. O complexo ternário TRI:HPβCD:TEA, 

mostrou de forma singular um efeito NOE muito baixo comparado com o complexo 

binário, e atribui-se este resultado ao fato de que como ambos os sistemas foram 

analisados com a mesma massa total, a inclusão do co-solvente diminui a 

quantidade de massa de complexo para gerar o sinal NOE, e o maior peso 

molecular desta ciclodextrina em comparação com as outras duas gera complexos 

com menor quantidade de fármaco para manter a proporção 1:1. Estes fatores 

podem explicar o baixo efeito NOE deste sistema. Uma outra consideração é que 

nos estudos de solubilidade de fases (tópico 6.1.2) foi mostrado que o sistema 

TRI:HPβCD:TEA apresentou a segunda menor constante de estabilidade do 

complexo, e uma fraca interação entre fármaco e ciclodextrina também influencia na 

intensidade do sinal NOE.   

Mediante estes resultados, pode-se propor que mudanças nos valores de δ 

entre os espectros dos componentes puros e das associações ocorrem devido à 

formação de complexos, o que é confirmado pelos estudos de 2D-ROESY. Pode-se 

propor ainda que anel „‟A‟‟ da triancinolona possivelmente é inserido na cavidade da 

ciclodextrina durante a formação do complexo. 
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6.1.4. Estudos computacionais de modelagem molecular  

  

O software UCSF chimera foi utilizado para calcular as conformações mais 

relevantes oriundas das simulações de dinâmica molecular. As conformações 

obtidas após o cluster das simulações para os complexos binários e ternários com a 

βCD e HPβCD estão apresentadas na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

Considerando os complexos binários, pode ser notado que a TRI forma um 

complexo com a βCD preferencialmente através da extremidade do anel A entrando 

na cavidade mais estreita da ciclodextrina (Figura 14a), considerando que este foi o 

complexo mais frequente durante a simulação. A entrada do fármaco pela cavidade 

mais larga da ciclodextrina é bem menos frequente, provavelmente devido a uma 

menor estabilidade (Figura 14b). A Figura 14c representa o complexo TRI:HPβCD 

com resultados similares ao complexo TRI:βCD. Foi notado que o fármaco interage 

Figura 14. Conformações mais frequentes (soprepostas) dos complexos binários e 

ternários. Complexo entre TRI:βCD (a, b), TRI:HPβCD (c), TRI:βCD:TEA (d), 

TRI:HPβCD:TEA (e) e TRI:βCD:NMP (f). A ordem de frequência do 

posicionamento do fármaco na cavidade da CD é a seguinte: azul claro > azul 

escuro > verde > cinza.  
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inicialmente com os grupamentos 2-hidroxipropil da ciclodextrina localizados na 

região exterior da mesma em detrimento à entrada do fármaco na cavidade. Apesar 

disso, o complexo de inclusão também foi formado com o anel A do fármaco 

interagindo com a cavidade estreita da ciclodextrina. A entrada pela cavidade mais 

larga não foi observada com esta outra ciclodextrina.  

Em relação aos complexos ternários (Figuras 14d-f), percebe-se também que 

a cavidade mais estreita das ciclodextrinas foi o modo de entrada apresentado pelo 

fármaco através do anel A na formação do complexo. Os co-solventes estão 

mostrados dispersos em água. Não foram mostradas conformações importantes, do 

ponto de vista da frequência das mesmas, que representassem a inserção dos co-

solventes na cavidade das ciclodextrinas, o que nos leva a desconsiderar a 

existência de uma competição entre os co-solventes e o fármaco pela cavidade da 

ciclodextrina. Portanto, o efeito negativo dos co-solventes na estabilidade dos 

complexos (mostrado no tópico 6.1.2) deve ser devido à redução da tensão 

superficial do meio pela presença e consequentemente da força motriz para 

formação dos complexos, como discutido anteriormente nos estudos de solubilidade. 

  Os sistemas ternários apresentaram um menor número de possibilidades de 

conformações de complexo quando comparados com os sistemas binários, como 

mostrado abaixo na Figura 15. De fato, existe apenas uma conformação 

representativa do ponto de vista de frequência de conformação para todos os 

sistemas ternários. Desta forma, os componentes ternários parecem estabilizar mais 

um determinado tipo de complexo.  

Figura 15. Frequência relativa de possíveis conformações dos complexos calculadas 

através da dinâmica molecular. (a) TRI:βCD, (b) TRI:βCD:TEA, (c) TRI:βCD:NMP, 

(d) TRI:HPβCD, (e) TRI:HPβCD:TEA. 
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A dinâmica molecular é a técnica adequada para prever propriedades de 

sistemas complexos, como as associações entre fármacos e ciclodextrinas incluindo 

o sistema solvente nas simulações. Os principais modos de formação de complexo 

puderam então ser previstos, porém, para comparar diferentes sistemas em relação 

à entalpia de formação, esta técnica muitas vezes pode mostrar incoerências, 

considerando que o número de átomos pode influenciar no valor de entalpia do 

sistema (SPOEL, LINDAHL e HESS, 2013).  

Outros métodos permitem realizar cálculos mais apurados da energia 

baseados na equação de Schrodinger, o que pode ser uma alternativa para 

comparar energias de diferentes sistemas. Portanto, a partir dos resultados da 

dinâmica molecular, os complexos de inclusão mais frequentes (binários e ternários) 

foram submetidos a um protocolo QM/MM para encontrar a respectiva conformação 

mais estável. Neste método, a região contendo os solventes e as macromoléculas 

das ciclodextrinas foram delimitadas para cálculos por dinâmica molecular, enquanto 

os átomos do fármaco foram delimitados para cálculos de mecânica quântica. Foram 

calculados os componentes das interações QM/MM (eletrostáticas e van der Waals) 

não covalentes entre o fármaco e as moléculas ao seu redor em cada complexo. As 

constantes de estabilidade experimentais, Ke, calculadas a partir dos diagramas de 

solubilidade de fases, foram utilizadas como padrão de comparação de resultados 

experimentais e teóricos. Na Tabela 6 abaixo, são mostrados os valores das 

energias de interação (dinâmica molecular e QM/MM) do fármaco com as moléculas 

ao seu redor (água, co-solventes, ciclodextrinas).  

Tabela 6. Componentes energéticos para as interações (electrostaticas e van der 

Waals) entre TRI com o meio ao redor. 

 Energia (Kcal/mol) 

 TRI:βCD TRI:βCD:NMP TRI:βCD:TEA TRI:HPβCD TRI:HPβCD:TEA 

Interações totais 

DM (fase 1)  

-43,201 -41,420 -43,553 -44,893 -44,076 

Interações 

eletrostáticas 

QM/MM 

-83,213 -40,036 -82,953 -53,579 -57,387 

Interações van der 

Waals QM/MM  

-36,689 -42,525 -41,362 -45,643 -47,287 

Interações totais 

QM/MM (fase2) 

-119,9 -82,561 -124,32 -99,222 -104,67 
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 Como pode-se perceber na tabela acima, os valores de energia utilizando a 

dinâmica molecular não foram totalmente consistentes com os valores de energia 

utilizando QM/MM. Considerando as diferenças de forma de cálculo de cada técnica 

e considerando ainda que a dinâmica molecular apresenta uma energia média de 

todo o processo de interação, inclusive quando o fármaco estava fora da cavidade 

da ciclodextrina, essa discrepância já seria esperada.  

Os valores teóricos das energias dos complexos calculadas por QM/MM estão 

de acordo com os valores das constantes de estabilidade experimentais. Nos 

resultados experimentais, a seguinte ordem decrescente de estabilidade de 

complexo foi observada: TRI:βCD > TRI:βCD:TEA > TRI:HPβCD > TRI:HPβCD:TEA 

> TRI:βCD:NMP. O resultados teóricos mostraram que os sistemas TRI:βCD e 

TRI:βCD:TEA apresentam os valores de energias teóricas mais favoráveis para 

formação, -119,90 e -124,32 Kcal/mol, respectivamente. Comparando-se a energia 

QM/MM dos complexos binários e ternários com TEA, os valores foram muito 

próximos para definir diferenças de estabilidade, conclusão diferente de quando se 

compara valores de Ke dos sistemas TRI:HPβCD e TRI:HPβCD:TEA. Entretanto, foi 

conclusiva a diferença de energia QM/MM do sistema binário e ternário contendo a 

NMP, mostrando que o sistema ternário possui uma estabilidade bem menor.  

Os componentes energéticos QM/MM (eletrostáticos e van der Waals) 

permitem a compreensão das forças envolvidas na formação dos complexos. Foi 

possível observar que as interações de van der Waals são importantes para a 

energia final do complexo, porém com os sistemas TRI:βCD e TRI:βCD:TEA, as 

interações eletrostáticas foram ainda mais fortes. Na Figura 16, as geometrias 

dos complexos otimizadas por QM/MM são mostradas.  
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 Na Figura 16 é destacado as interações eletrostáticas entre a TRI e as CDs 

através de linhas tracejadas. É importante lembrar que a formação de complexos 

ocorre devido a interações fracas e não-covalentes e as interações eletrostáticas 

mostradas acima representam uma geometria fixa e otimizada. São mostradas as 

Figura 16. Geometrias otimizadas por QM/MM dos complexos TRI:βCD (a), 

TRI:HPβCD (b), TRI:βCD:TEA (c), TRI:HPβCD:TEA (d) e TRI:βCD:NMP (e), 

tomando como ponto de partida as conformações determinadas pela DM. 
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interações mais prováveis de ocorrerem, porém em um sistema real em solução 

aquosa a modificação nestas interações e até mesmo a quebra e reassociação dos 

complexos é constante. A respeito dos complexos com a βCD, o complexo binário 

TRI:βCD apresenta duas importantes ligações de hidrogênio (ligações-H) entre as 

hidroxilas primárias (ligadas à extremidade da cavidade estreita da CD) e a molécula 

de TRI. Neste sistema, o anel A da TRI é capaz de ser inserido ao longo de toda a 

cavidade da CD e formar uma ligação-H entre o oxigênio do grupamento cetona do 

fármaco (anel A) e a hidroxila secundária da CD. De forma similar, no sistema 

TRI:βCD:TEA são formadas ligações-H entre o fármaco e a βCD (com suas 

hidroxilas primárias e secundárias). Diferentemente do que ocorre com o sistema 

binário, com este complexo ternário, a TRI ainda interage com a CD com o oxigênio 

etéreo dos resíduos de glicose na cavidade central.  

 No sistema ternário TRI:βCD:NMP, as interações eletrostáticas foram menos 

favoráveis (Tabela 6) comparativamente com o sistema binário, e ligações-H 

ocorrem entre o oxigênio do grupamento cetona no fármaco (anel A) e a hidroxila 

secundária da CD. É mostrado ainda uma ligação-H com a participação do átomo de 

flúor, e esta interação é menos favorável para estabilizar o complexo. Além de ser 

bem rara em estruturas cristalográficas, o contato entre o flúor e hidrogênios ácidos 

gera menos da metade da força de ligação (2,38 Kcal/mol) de uma ligação-H 

convencional (HOWARD et al., 1996). Isto ocorre devido ao forte caráter 

eletronegativo do flúor, que atrai mais o par de elétrons (baixa polarizabilidade) e, 

diferentemente do que ocorre com o nitrogênio ou oxigênio, confere ao flúor um 

pobre caráter doador e aceptor de hidrogênios em ligações-H (O‟HAGAN, 2008). 

Como comentado anteriormente nos estudos experimentais de solubilidade, a 

presença da NMP no sistema TRI:βCD:NMP diminui a tensão superficial do meio 

solvente devido ao seu caráter co-solvente e consequentemente diminui a 

estabilidade do complexo. Isto pode diminuir a ocorrência do complexo em 

detrimento ao aumento do fármaco livre em solução. Com os resultados teóricos, 

percebemos que comparando os sistemas TRI:βCD e TRI:βCD:NMP, de modo geral 

este sistema ternário mostra um modo de interação mais energético e menos 

favorável. 

 Em relação aos sistemas contendo HPβCD, foram observados maiores 

valores para as energias de interações van der Waals e menores para eletrostáticas 
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comparativamente com o sistema TRI:βCD. Com a inserção do grupamento 

hidroxipropil na posição C2 claramente as possibilidades de interações hidrofóbicas 

são aumentadas. No complexo mostrado na Figura 16b, a molécula de TRI no 

complexo TRI:HPβCD interage com a CD por ligações-H com a hidroxila presente no 

grupo hidropropil e com o oxigênio etéreo do carboidrato. Em contrapartida, no 

sistema ternário TRI:HPβCD:TEA, a TRI realiza as mesmas interações com o 

grupamento hidroxipropil e também através do oxigênio cetônico (anel A) e as 

hidroxilas secundárias da HPβCD.  

 De um modo geral, as simulações teóricas permitiram a conclusão de que a 

utilização da NMP diminui a estabilidade dos complexos entre TRI e βCD. Além do 

mais, a energia é menos favorável para a formação do complexo entre TRI e HPβCD 

em relação à βCD. Entretanto, em todos os casos é possível formar um complexo 

final e estável entre os componentes estudados.  

 

6.2. Estudos em fase sólida  

6.2.1. Desenvolvimento e validação de metodologia por cromatografia líquida 

de alta eficiência (CLAE) para doseamento de TRI nos complexos sólidos e 

em ensaios de dissolução 

 

A metodologia CLAE foi desenvolvida para a análise da TRI nos complexos 

em fase sólida obtidos por spray drying e para permitir ainda a análise do teor de 

TRI em ensaios de dissolução. A sensibilidade superior deste método em relação à 

técnica UV/Vis é conhecida e nos ensaios de dissolução a CLAE seria adequada 

para quantificar pequenas quantidades de fármaco liberadas inicialmente no teste. A 

necessidade da metodologia CLAE nos ensaios de dissolução é perceptível 

considerando que a gelatina, presente nas cápsulas, pode absorver radiação UV/Vis 

em 240 nm (HERMANTO, SUMARLIN e FATIMAH, 2013). Para desenvolver a 

metodologia, alguns parâmetros de análise foram selecionados de modo a permitir 

um doseamento de TRI e de um padrão interno para que a adequabilidade do 

sistema seguisse os critérios recomendados (FDA, 1994). A composição da fase 

móvel e o fluxo precisaram ser testados em diversas proporções. Uma mistura de 
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acetonitrila (ACN) e água foi realizada para preparar a fase móvel, aumentando-se a 

quantidade de ACN de modo a se conseguir o menor tempo de corrida com 

adequabilidade do sistema aceitável. Dessa forma foi selecionado a proporção de 

ACN:ÁGUA (30/70% v/v), com fluxo da fase móvel de 1,5 mL/min, volume de injeção 

de amostra de 20µL e a temperatura da coluna de 25°C. A Figura 17 mostra o 

cromatograma obtido. 

 

Figura 17. Cromatograma mostrando a eluição da TRI (10 μg/mL) e do padrão 

interno DEXA (10 μg/mL). 

 

 

 Os parâmetros de adequabilidade do sistema são apresentados abaixo, na 

Tabela 7. Percebe-se pelos valores de resolução um aceitável grau de separação 

entre os picos de TRI, DEXA e outros analitos. Pelas análises do fator de cauda e de 

número de pratos teóricos, pode-se concluir ainda que os picos a serem 

quantificados podem ser integrados adequadamente sem interferir na exatidão do 

método bem como comprovar a eficiência da coluna e da metodologia proposta.  
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Tabela 7. Parâmetros de adequabilidade do sistema do método selecionado para 

doseamento de TRI. 

 TRI DEXA Critérios de aceitação 

(FDA, 1994) 

    

Resolução 10,36 27,8 >2 

Fator de cauda 1,17 1,04 <2 

N° pratos teóricos 9430 14527 >2000 

 

A especificidade do método foi avaliada, tomando-se individualmente os 

espectros da TRI, padrão interno e excipientes que estariam presentes nas 

associações sólidas obtidas por spray drying ou substâncias presentes nas cápsulas 

e no meio de dissolução (composto por fluido gástrico simulado, F.G.S.) durante o 

doseamento de TRI nos ensaios de dissolução. Os cromatogramas obtidos podem 

ser apresentados na Figura 18.  

 

Figura 18. a) Cromatogras da TRI, b) TRI e de excipientes provenientes dos 

complexos sólidos e testes de dissolução, c) DEXA e dos excipientes e d) TRI, 

DEXA e excipientes. 
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Como pode ser observado acima, não foram apresentados sinais referentes 

aos excipientes no mesmo tempo de retenção da TRI e DEXA. Isto mostra que o 

método é específico para dosear o fármaco e o padrão interno DEXA, sem 

interferência dos outros analitos avaliados no mesmo tempo de retenção. Para 

avaliar a linearidade do método, o doseamento da TRI de 1-6µg/mL foi realizado em 

triplicata e uma regressão linear foi realizada dos dados, como mostrado abaixo na 

Figura 19. 

 

Figura 19. a) Regressão linear da resposta de diferentes concentrações de TRI por 

CLAE. b) Resíduos da regressão linear em função da concentração de TRI. 

 

 

De acordo com a Figura 19a, a concentração do fármaco é diretamente 

proporcional ao sinal analítico, e o ajuste dos dados à regressão linear pode ser 

provado pela representação dos resíduos, Figura 19b. Na representação dos 

resíduos, pode-se perceber que os resíduos estão distribuidos de forma randômica e 

a variação dos mesmos não ultrapassa ±2% em torno de zero, limite recomendado 

(ERMER e MILLER, 2005), mostrando a adequabilidade da faixa de concentração 

estudada no teste de linearidade. Na Tabela 8 são mostrados alguns parâmetros 

obtidos a partir da regressão linear. 
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Tabela 8. Parâmetros calculados a partir da regressão linear. 

 Valor Erro padrão 

Coeficiente 
linear 

-0,00253 0,0025 

Coeficiente 
angular 

0,09823 9,13522E-4 

R² 0,9999  

  

 

A partir do erro padrão do coeficiente linear (σ) e do valor do coeficiente 

angular (inclinação da reta, IC) foram calculados os limites de quantificação (LQ= 

0,25µg/mL) e de detecção (LD= 0,08µg/mL), de acordo com método descrito na 

literatura (ICH, 2005) pelas seguintes fórmulas LQ= 10 σ/IC e LD= 3,3 σ/IC. Onde 

LQ e LD representam os limites de quantificação e detecção, respectivamente, e σ 

representa o erro padrão do coeficiente linear. O limite de quantificação mostra a 

menor quantidade de TRI que pode ser doseada mantendo-se ainda a precisão e 

exatidão do método, um parâmetro útil para guiar análises em que a quantidade de 

fármaco pode ser muito pequena, como nos ensaios de dissolução em coletas com 

tempo muito curto do ensaio.  

 Para determinar a influência dos excipientes no doseamento de TRI, o teste 

de exatidão foi realizado. Três réplicas de uma amostra contendo apenas TRI 

(5µg/mL) e DEXA (10µg/mL) foram obtidas e consideradas como amostras padrão 

para comparação com amostras contaminadas com os excipientes e preparadas em 

três níveis de concentração do fármaco em triplicata. Os valores de recuperação em 

relação às amostras padrão e os tratamentos estatísticos adequados são mostrados 

a seguir na Tabela 9. 

Tabela 9. Valores de recuperação do ensaio de exatidão. 

Concentração 

Teórica 

(ug/mL) 

Concentração 
analítica 

(ug/mL± DP) 

Recuperação 
(% ± DP) 

Intervalo de 
confiança 

(95%) 

CV 

(%) 

4 3,97±0,02 100,08 98,48-100,01 0,70 

98,94 

98,80 

5 5,02±0,03 99,98 99,78-101,14 0,60 

101,14 

100,27 

6 6,00±0,10 98,71 98,08-101,87 1,67 

99.35 

101,87 
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Como foi observado na Tabela 9, a presença dos excipientes nas 

concentrações estudadas não interferiu no doseamento da TRI, onde a recuperação 

manteve-se em uma faixa de variação de 98-102%, como recomendado (ERMER e 

MILLER, 2005).  

 Os testes de repetibilidade e precisão intermediária foram realizados para 

avaliar a precisão do método. Os resultados podem ser observados na Tabela 10 

abaixo. O ensaio de repetibilidade resultou em um coeficiente de variação não maior 

que 0,14% em todas as análises, portanto se adequando aos níveis recomendados 

de variação para as concentrações analíticas. O teste de precisão intermediária foi 

realizado por dois analistas em dois dias diferentes, e os resultados não foram 

diferentes estatisticamente entre si, o que mostra que variando estes fatores o 

doseamento de TRI não é afetado.  

 

Tabela 10. Valores analíticos para TRI no ensaio de precisão. 

Teste de 
validação 

Concentração 
teórica 

(ug/mL) 

 

Concentração analítica 

(ug/mL± DP) 

(CV%) 

Teste t 

diferença 
sig.? 

Intervalo de 
confiança 

(ug/mL) 

     

Repetibilidade 4 3,985±0,006 

(0,14) 

- 3,980-3,989 

 5 4,993±0,004 

(0,08) 

- 4,992-4,999 

 6 5,903±0,003 

(0,06) 

- 5,902-5,907 

Precisão 
intermediária 

 Analista 1 Analista 2   

 4 3,992±0,009 

(0,25) 

4,025±0,031 

(0,68) 

 

Não 3,982-4,040 

 5 5,023±0,030 

(0,60) 

5,027±0,034 

(0,68) 

Não 4,996-5,051 

 6 5,947±0,144 

(2,42) 

6,038±0,041 

(0,68) 

Não 5,880-6,104 
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Para avaliar a robustez do método, os parâmetros de temperatura da coluna e 

fluxo da fase móvel foram levemente variados. Para confirmar a manutenção da 

adequabilidade do sistema após essas variações, foram calculados resolução, fator 

de cauda e número de pratos teóricos. Na Tabela 11 abaixo são mostrados os 

valores de adequabilidade do sistema.  

 

 

 

Tabela 11. Variação da adequabilidade do sistema em função de variações nos 

parâmetros de robustez, temperatura e fluxo. 

Variação de 
fluxo (mL/min) 

      

 TRI    DEXA    

Fluxo 1,4 1,5 1,6 1,4 1,5 1,6 

       

Resolução 10,81 10,36 9,90 28,86 27,80 27,52 

Fator de cauda 1,16 1,17 1,18 1,04 1,04 1,04 

N° de pratos 
teóricos .(10

3
) 

10,00 9,43 14,05 15,23 14,52 14,05 

Variação de 
temperatura 

      

 TRI    DEXA    

Temperatura 24 °C 25 °C 26 °C 24 °C 25 °C 26 °C 

       

Resolução 10,48 10,36 5,75 28,26 27,80 26,00 

Fator de cauda 1,17 1,17 1,17 1,04 1,04 1,03 

N° de pratos 
teóricos .(10

3
) 

9,35 10,36 9,33 14,51 27,80 14,69 

 

 

 

Após a variação destes parâmetros o método se manteve robusto em relação 

à adequabilidade do sistema (limites de aceitação mostrados na Tabela 7). Um outro 

parâmetro que foi avaliado foi a estabilidade de soluções preparadas para 

doseamento de TRI. Para isso a solução contendo TRI e DEXA foi preparada de 

acordo com a metodologia padrão e analisada ao longo do tempo. Este teste não 

representa a estabilidade do fármaco em aplicações farmacêuticas, pois deve ser 
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considerado que a presença de ACN nas souções pode alterar a estabilidade do 

mesmo. Considerou-se como alterações fora da estabilidade variações superiores a 

1,5% na área dos picos. Na Figura 20 abaixo são mostrados mais detalhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área de pico dos compostos varia em função do tempo, de acordo com a 

estabilidade dos mesmos. O tempo máximo onde os picos permaneceram alterados 

<1,5% foi de dezesseis horas. Os valores para adequabilidade do sistema das 

soluções analisadas dezesseis horas após o preparo foram: (1) resolução (10,30 

para TRI e 28,4 para DEXA), (2) fator de cauda (1,17 para TRI e 1,04 para DEXA), 

(3) número de pratos teóricos (9990 para TRI e 15220 para DEXA). Portanto, 

considerando a validação desta metodologia, o doseamento de TRI deve ser 

realizado em até 16 horas depois da preparação das soluções para CLAE.  

É necessário mostrar também que o doseamento do fármaco se mantém 

inalterado para a avaliação da robustez, e é o que observa-se a seguir na Tabela 12.   

 

 

Figura 20. Variação da área de pico de TRI (■) e da área de pico da 

DEXA (○) ao longo das horas depois da preparação da solução.  
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Tabela 12. Doseamento de TRI após variação dos parâmetros de robustez e teste 

estatístico entre o padrão e as amostras. 

Parâmetro de robustez Concentração teórica 

(ug/mL) 

 

Concentração analítica 

(ug/mL± DP) 

(CV%) 

Teste estatístico 

Variação de fluxo de 
fase móvel 

5 4,901±0,025 (0,522) ANOVA (FCRIT. = 3,68; 
FEST. = 0,89) (p = 0,43) 

Variação de 
temperatura 

5 4,932±0,050 (1,019) ANOVA (FCRIT. = 3,68; 
FEST.  = 2,55) (p = 0,11) 

Estabilidade de 
soluções (16horas) 

5 4,993±0,006 (0,116) Teste t (tCRIT. = 2,77; 

t.EST. = 0,9) (p = 0,41) 

 

 

 O doseamento de TRI após variação de fluxo, temperatura e após dezesseis 

horas do preparo das soluções não variou significativamente em relação à amostra 

considerada padrão (com fluxo de 1,5, temperatura de 25°C e leitura em até 1 hora 

após o preparo da solução). 

 Por fim, pode-se concluir que a metodologia selecionada foi validada para 

doseamento de TRI e o padrão interno DEXA na presença de ciclodextrinas (βCD, 

HPβCD e RMβCD) co-solventes (TEA e NMP) e F.G.S. Foram avaliados os 

parâmetros de especificidade, linearidade, precisão, exatidão e robustez, e os 

resultados expressos acordaram com as recomendações do ICH (2005) e FDA 

(1994). Na ausência de parametrização recomendada foi utilizado um compêndio 

especializado (ERMER e MILLER, 2005). 

 

6.2.2. Doseamento das associações sólidas entre TRI, ciclodextrinas e co-

solventes por CLAE 

 

 O teor analítico de TRI foi calculado para os complexos sólidos. Esta análise 

foi necessária para ensaios em que se deseja tomar uma quantidade exata de TRI, 

como por exemplo nos ensaios de dissolução. Na Tabela 13 estão mostrados os 

valores de teor de TRI em percentagem de recuperação.  
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Tabela 13. Teor de TRI após análise por CLAE das associações sólidas obtidas por 

spray drying. 

Sistema Obtido *Teor (% ± DP) 

TRI SD 96,16±2,92 

TRI:βCD 95,76±1,43 

TRI:HPβCD 94,66±0,60 

TRI:RMβCD 95,00±3,05 

TRI:RMβCD:TEA 92,55±0,04 

TRI:HPβCD:NMP 94,82±0,40 

* percentagem de recuperação, onde foi considerado 100% o teor da amostra contendo as matérias-

primas TRI e DEXA na mesma concentração.   

 

 

 As variações no teor de TRI em relação ao 100% do padrão devem 

considerar o teor de umidade em cada uma das amostras. Devido ao caráter 

hidrofílico das amostras, a umidade pode ter sido adquirida inclusive durante a 

manipulação dos pós no momento da pesagem. As ciclodextrinas são bastante 

hidrofílicas e nos complexos ternários este caráter se torna ainda mais acentuado.   

  

6.2.3. Estudos de liberação do fármaco in vitro em fluido gástrico simulado  

 

 Diante dos efeitos solubilizantes dos complexos entre fármacos e 

ciclodextrinas e dos complexos ternários, espera-se também um efeito positivo na 

velocidade de dissolução do fármaco, de acordo com a equação de Noyes and 

Whitney (Eq.1) (DOKOUMETZIDIS, 2006). Nesta equação mostra-se que 

aumentando a solubilidade do fármaco, sua velocidade de dissolução será também 

aumentada. Portanto, foi realizado um ensaio de dissolução para mimetizar in vitro a 

liberação de um fármaco após a administração por via oral in vivo. Os perfis de 

dissolução estão apresentados na Figura 21. 

Na Figura 21a, foi possível perceber que o método de secagem afetou a 

velocidade de dissolução do fármaco puro. Entre os perfis dos sistemas TRI SD (TRI 

após secagem por spray drying) e TRI NSD (TRI não secado por spray drying), a 

quantidade de TRI liberada se torna expressivamente maior no sistema TRI SD após 

20 minutos de coleta. Como mostrado na equação de Noyes Whitney, a velocidade 

de dissolução é influenciada pela área de superfície das partículas e pela 
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solubilidade. Portanto, variáveis como tamanho de partícula e cristalinidade, afetam, 

respectivamente, a área de superfície e solubilidade, e consequentemente estão 

relacionadas com a velocidade de dissolução. Diferenças de cristalinidade também 

podem explicar tal diferença, o que foi investigado por difração de raios X (tópico 

6.2.3).  

 

 Figura 21. Perfil de dissolução dos complexos binários e ternários. (a) complexos 

binários em contraste com fármaco puro e (b) sistemas binários e ternários contendo 

RMβCD em contraste com o fármaco puro 

 

 

Entre os complexos binários, apenas o sistema TRI:RMβCD apresentou uma 

velocidade de dissolução maior que o sistema TRI SD. Este dado é um tanto 

inusitado, considerando que todos os complexos se mostraram mais solúveis que o 

fármaco puro. No caso dos sistemas TRI:βCD e TRI:HPβCD, uma parte não 

dissolveu e continuou nas cestas de dissolução após o teste. Propõe-se que estes 

dois complexos, apesar de sua solubilidade, podem formar agregados de partículas 

que impossibilitam sua dissolução. A formação destes agregados pode depender do 

tamanho de partícula do complexo. Vale salientar que até aos 25 minutos do teste 

de dissolução, o sistema TRI:HPβCD dissolveu de forma mais rápida que o sistema 

TRI SD, indicando que parte do pó não formou agregados e assim dissolveu de 

forma mais rápida que o fármaco puro, demonstrando também o potencial deste 

insumo. 
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Considerando que apenas o complexo binário TRI:RMβCD aumentou de 

forma clara a velocidade de dissolução do fármaco puro (fármaco comercial e após 

ser secado por atomização), conduziu-se em uma segunda etapa a avaliação de 

complexos ternários contendo apenas a RMβCD, como mostrado na Figura 21b. 

Para os outros testes de caracterização físico-química dos complexos sólidos, a 

avaliação dos complexos ternários contendo apenas RMβCD também foi seguida. 

Considerando as coletas de 5 e 10 minutos, a quantidade de TRI liberada foi maior 

para o sistema ternário TRI:RMβCD:TEA em relação ao sistema binário 

TRI:RMβCD. Podemos explicar este efeito em função da ação co-solvente da TEA. 

Apesar da TEA diminuir levemente a estabilidade e solubilidade do complexo entre 

TRI e RMβCD, esta pode aumentar a dissolução das moléculas de TRI livre e 

inclusive na dissolução das ciclodextrinas livres e dos complexos. Deve-se 

considerar ainda que a presença de TEA no sistema sólido pode aumentar a 

afinidade pela água, devido a mesma ser altamente solúvel, o que influencia na 

velocidade de desintegração e dissolução, um efeito característico de agentes 

molhantes. Os agentes molhantes aumentam a afinidade dos sólidos pela água 

diminuindo o ângulo de contato entre ambos.   

A liberação de TRI a partir da associação TRI:RMβCD:NMP foi menor 

comparativamente com o sistema binário TRI:RMβCD, porém quando comparado ao 

fármaco puro foi superior. Já havia sido relatado que a NMP atua como um poderoso 

co-solvente da TRI, porém diminuiu ainda mais a estabilidade e solubilidade do 

complexo entre TRI e βCD, o que provavelmente também ocorre no complexo 

TRI:RMβCD. Diferentemente do que ocorre com a TEA, a forte diminuição na 

estabilidade do complexo entre TRI e RMβCD (limitante para a solubilidade do 

fármaco, considerando que a RMβCD é o solubilizante mais eficaz) resulta em uma 

dissolução mais lenta em relação ao sistema binário.   

Pode-se concluir com este estudo que a velocidade de dissolução do fármaco 

puro pode ser aumentada utilizando complexos binários, com melhor performance 

para a RMβCD. A associação da trietanolamina como terceiro componente pode 

trazer efeitos co-solvente e molhante benéficos à velocidade de dissolução do 

complexo, a qual demonstrou ser superior à NMP. 
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6.2.4. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho   

 

 A espectroscopia de infravermelho foi realizada para investigar as interações 

entre os componentes e os indícios de formação de complexos de inclusão em fase 

sólida. A Figura 22 mostra o espectro dos complexos binários entre TRI e as CDs 

(βCD, HPβCD e RMβCD). O espectro dos compostos isolados foi estudado e as 

bandas características foram identificadas. 

Figura 22. Espectro de infravermelho dos compostos puros e complexos binários 

entre triancinolona, βCD, HPβCD e RMβCD. 

 

 

Especificamente para a TRI, o espectro da amostra pura mostra bandas 

correspondentes aos estiramentos C=O de carbonila em 1709 cm-1 (cetona alifática) 
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e 1663 (cetona aromática), estiramentos C=C em 1624 e 1604 e estiramentos O-H 

acima de 3000. Uma cetona com sinal em 1663 está em uma frequência mais baixa 

que cetonas alifáticas comuns devido à conjugação com grupos C=C. Para estudo 

das interações, foram observadas inicialmente as associações binárias TRI:CDs. 

Comparativamente, as bandas de TRI em amostras puras e no complexo TRI:βCD 

mostraram algumas modificações. No complexo, os dois estiramentos C=O, 

característicos da TRI, foram identificados em 1709 e 1664, respectivamente, porém 

a intensidade dos sinais proporcionalmente às outras bandas do espectro foi 

fortemente diminuída comparativamente com o espectro da TRI pura. Mudanças na 

frequência e intensidade das bandas podem indicar a formação de ligações de 

hidrogênio entre os grupos químicos de TRI e CDs. Os estiramentos C=C relativos à 

TRI foram identificados na amostra do complexo TRI:βCD em 1624 e 1607 

respectivamente, e as intensidades de transmitância foram também marcantemente 

reduzidas. Estas alterações nas bandas dos estiramentos C=O e C=C também 

sugerem uma interação química entre TRI e βCD, provavelmente pelo anel A da 

TRI, conforme observado nos estudos de RMN e modelagem molecular. Estes 

resultados indicam a manutenção da complexação após a secagem, e de acordo 

com os grupamentos químicos envolvidos nas interações, propõe-se o envolvimento 

de interações de Wan der Waals e ligações de hidrogênio.  

Os espectros dos complexos binários com HPβCD e RMβCD também 

mostraram modificações nas bandas de TRI com deslocamentos de frequência e 

diminuição de intensidade. Foram identificas leves alterações nas frequências dos 

estiramentos C=C e C=O entre as três ciclodextrinas, e supõe-se que estas 

alterações são causadas pela diferença de afinidade do fármaco com as três CDs. 

As frequências de vibração, porém, não mudam entre os complexos com HPβCD e 

RMβCD, com as bandas referentes aos estiramentos C=O de cetona aparecendo 

em 1715 e 1660, e as bandas dos estiramentos C=C em 1619 e 1604.  

As interações características dos complexos claramente são diferentes 

quando compara-ses um complexo no estado líquido e sólido, onde espera-se que 

um complexo em estado líquido seja mais dinâmico e com mais possibilidades de 

conformação. Porém é esperado que as principais conformações do complexo 

sejam semelhantes entre os dois estados físicos. Dos estudos realizados em estado 

líquido, pode-se destacar a modelagem molecular. Tais resultados mostraram, por 

exemplo, que a molécula do fármaco é muito grande para ficar completamente 
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alocada dentro da cavidade da ciclodextrina e a formação do complexo deve ocorrer 

por apenas uma porção da molécula. Foi mostrado então, que a porção do anel „‟A‟‟ 

da triancinolona é a forma mais frequente de entrada do fármaco nas cavidades das 

CDs (βCD e a HPβCD), e comparativamente, estas interações podem ser 

pesquisadas no estado sólido pela espectroscopia de infravermelho. Com a análise 

dos espectros de infravermelho já foram mencionadas mudanças nos estiramentos 

de ambas as cetonas (presentes nas extremidades opostas da TRI, anéis A e D), e 

por isso supõe-se que nos insumos sólidos existam complexos de inclusão entre 

fármaco e CDs com a extremidade do anel A da TRI dentro da cavidade da CD, 

porém também interagindo através de seu grupamento cetona localizado na 

extremidade do anel D, através de interações de hidrogênio com as outras 

moléculas de CDs dispersas no meio. Na Figura 23 os espectros dos complexos 

ternários entre TRI, RMβCD e os co-solventes (TEA e NMP) são mostrados. 

Figura 23. Espectro de infravermelho dos compostos puros, complexo binário 

TRI:RMβCD e complexos ternários TRI:RMβCD:TEA e TRI:RMβCD:NMP. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

Nos espectros dos complexos ternários, percebe-se que as bandas C=O e C=C 

características da TRI, também mostraram modificações de intensidade e 

posicionamento (para os sistemas TRI:RMβCD:TEA e TRI:RMβCD:NMP) em 

comparação ao espectro do fármaco puro. Isto ocorreu de forma semelhante ao que 

foi observado nos complexos binários. A partir disso nota-se que com a presença 

dos co-solventes nos insumos, também existem indícios de formação dos 

complexos. Existem ainda diferenças quando compara-se os espectros do composto 

binário TRI:RMβCD e os espectros ternários TRI:RMβCD:TEA e TRI:RMβCD:NMP. 

Estas modificações são características, antes de mais nada, da incorporação do 

terceiro componente nos insumos obtidos por spray drying. Um olhar cauteloso nas 

bandas referentes aos estiramentos C=O e C=C, mostra as diferenças de 

intensidade destas bandas entre os espectros dos compostos ternários e binários, o 

que sugere que o terceiro componente modifica as propriedades do complexo, como 

modo ou afinidade de interação entre fármaco e CD.  

Através destas análises de espectroscopia de infravermelho, é notável que 

através do estudo individual dos grupos funcionais da TRI e das CDs, pode-se 

verificar modificações específicas nos espectros que indicam a existência de 

interações químicas entre fármaco e ciclodextrinas. A presença dos co-solventes 

mostra ainda modificações nos espectros comparativamente com associações 

binárias, evidenciando o papel que estes compostos realizam em modificar 

propriedades dos complexos (intensidade ou modo de interação).  

 

6.2.3 Análise de difração de raios X  

 

A identificação ou não de cristais e polimorfos dos compostos puros e dos 

complexos foi o objetivo deste estudo, para verificar a influência da formação dos 

complexos na organização estrutural das amostras, bem como do processo de 

obtenção destas amostras (secagem por spray dryer). A TRI é uma substância que 

apresenta polimorfismo e pode ser encontrada na forma dos polimorfos A e B, 

dependendo do método de obtenção deste insumo (Florey, 1972). Para a obtenção 

de complexos sólidos, os complexos líquidos foram secados por spray drying, e para 

avaliar a influência deste processo de secagem no padrão cristalino do fármaco, 

RMBCD 
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foram realizadas difrações de raios X da triancinolona pura antes e após a secagem, 

como mostrado na Figura 24.  

 

Figura 24. Difração de raios X da triancinolona não-spray dryed (TRI NSD) e após 

secada por spray dryer usando álcool (70% v/v) como solvente. 

 

 

Como pode ser observado na figura acima, após o processo de secagem os 

picos mostraram o mesmo padrão. Analisando a carta cristalográfica da TRI, pode-

se perceber claramente que as amostras TRI SD e TRI NSD apresentam polimorfos 

do tipo B (Florey, 1972). Porém, percebe-se que alguns picos mostraram diferença 

de intensidade, como dois picos acima de 10° ou os picos em torno de 15°, o que 

mostra que podem existir diferenças de percentagem de cristalinidade entre as 

amostras. Esta diferença de cristalinidade pode explicar em parte o porquê da TRI 

SD dissolver mais rapidamente que a TRI NSD, onde os picos cristalinos da TRI SD 

são menos intensos e sugerem uma maior amorfização parcial da amostra.   

Uma análise comparativa dos insumos isolados (TRI, βCD, HPβCD, RMβCD) 

com os complexos binários e ternários pode ser observada na figura 25. Um padrão 

cristalino pode ser observado para o fármaco e para a βCD, com picos de difração 

de alta intensidade característicos a medida em que se modifica o ângulo de 

incidência dos raios X, porém os complexos binários se mostraram com padrões de 

difração característicos de insumos amorfos. É bem verdade que nos complexos a 

percentagem de fármaco foi menor, porém a difração sem picos de alta intensidade 

não deixa dúvidas sobre a característica amorfa deste material. O fato de a TRI, que 
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na sua forma isolada é cristalina, se mostrar amorfa nos complexos binários e 

ternários, indica que os grupamentos químicos que formam os cristais nos 

compostos puros se encontram interagindo com moléculas de ciclodextrina ou dos 

co-solventes nos complexos.  

 

Figura 25. Difrações de raios X de compostos isolados, complexos binários e 

ternários. Nas associações binárias e ternárias foi indicado a percentagem m/m da 

TRI em função da massa total do complexo. 

 

Um outro fenômeno que poderia ser relacionado com este resultado seria a 

formação de uma dispersão sólida entre os componentes. Diversos trabalhos na 

literatura mostram que após preparação de dispersões sólidas entre fármaco e 

outros componentes, como polímeros por exemplo, pode haver uma recristalização 

(influenciada por fatores como grau de mistura ou proporção dos componentes) 

(JANSSENS et al, 2007; YUN et al, 2014). Porém, alguns trabalhos mostram que 

após a formação de algumas dispersões sólidas entre compostos cristalinos, perfis 

amorfos também são encontrados, inclusive de forma independente em relação à 
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proporção entre os componentes (SARODE et al, 2013). No caso de complexos de 

inclusão, tem-se exemplos na literatura de que após o complexo ser formado, pode-

se ser observado um grau de cristalização, todavia menor, como mostrado por 

Periasamy e colaboradores (PERIASAMY et al, 2014).  

6.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para analisar a forma e 

superfície das partículas dos complexos sólidos. Na Figura 26 está apresentado as 

imagens de MEV para o fármaco puro antes e após dissolução e secagem por spray 

drying (TRI NSD e TRI SD).  

 

Figura 26. Imagens de MEV para (a) a TRI comercial (4500X), (b) TRI após secagem 

por spray drying (TRI SD) (4500X), (c) TRI SD (25000X), (d) TRI SD (50000X). 

 

 

O fármaco comercial não apresentou forma de partícula definida, mas 

apresentou aglomerados que claramente são formados por estruturas menores. Já a 

TRI SD possui partículas esféricas, porém diante de um maior aumento percebe-se 

que o material também é estruturado em uma dimensão menor do que as 

microesferas. A formação de partículas esféricas é uma característica da técnica de 

secagem, onde através da atomização em gotículas da solução permite que após a 

secagem o material sólido incorpore o formato esférico. Através dos estudos de 

difração de raios X foi demonstrado que ambas amostras TRI SD e a TRI NSD 
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apresentam a mesma natureza cristalina. Com estes resultados do MEV, percebe-se 

que a atomização por spray drying não impede que pequenos aglomerados 

(possivelmente os cristais) sejam formados posteriormente.  

 

Figura 27. Imagens de MEV para (a) βCD (4500X), (b) HPβCD (4500X), (c) RMβCD 

(4500X). 

 

 

A Figura 27 mostra as imagens de MEV dos sistemas contendo as CDs puras 

da forma como foram comercializadas. A βCD apresentou ausência de formato de 

partícula definido, porém com um aglomerado de outras estruturas menores. Já as 

outras CDs, (RMβCD e HPβCD), apresentam um formato de partícula esférico 

toroidal, com pequenas deformações. O formato de partícula das CDs derivadas 
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sugere que estes materiais foram obtidos por técnicas de secagem como 

atomização ou leito de jorro, devido ao formato esférico e regular das mesmas. O 

ensaio de difração de raios X mostrou que a βCD apresenta estrutura cristalina, 

enquanto que as outras CDs (RMβCD e HPβCD) apresentam estrutura amorfa. 

Pode-se relacionar estes resultados com as fotografias a partir da MEV, onde as 

ciclodextrinas RMβCD e HPβCD (que são amorfas) são formadas por partículas 

esféricas com superfície lisa e homogênea, não característico de cristais, e a βCD 

(que é cristalina) é formada por aglomerados de estruturas menores, uma 

característica de materiais cristalinos.  

Figura 28. Fotografias da microscopia eletrônica de varredura dos complexos 

binários e ternários. Em (a) TRI:βCD (4500X), (b) TRI:βCD (15000X), (c) TRI:HPβCD 

(4500X), (d) TRI:RMβCD (4500X), (e) TRI:RMβCD:TEA (4500X),  (f) 

TRI:RMβCD:TEA (15000X), (g) TRI:RMβCD:NMP (4500X), (h)TRI:RMβCD:NMP 

(15000X).   
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Em relação às foto-micrografias dos complexos binários (Figura 28), percebe-

se que os complexos com as três CDs formaram partículas esféricas toroidais. 

Durante a formação destas partículas, através da secagem por atomização, o fluxo 

de ar promove a retirada do solvente a partir do exterior da mesma, e a elevada 

temperatura (120 °C) pode permitir a deformação em seu formato, devido ao atrito 

entre as partículas sendo carreadas pelo fluxo de ar. A deformação depende da 

temperatura de transição vítrea ou de fusão do material. Como todos os sistemas 

contendo ciclodextrinas formaram partículas deformadas, com exceção do fármaco 

puro, pode-se supor um comportamento mais plástico nos materiais em que foi 

adicionado ciclodextrinas, e no caso da triancinolona a natureza do material não 

favoreceu essa deformação.  

O sistema ternário TRI:RMβCD:TEA também formou partículas esféricas 

toroidais. As partículas formadas mostraram uma menor deformação, sendo mais 

esféricas. Estas partículas no entanto, se mostraram muito aglomeradas, 

possivelmente devido à incorporação característica desse co-solvente. Isto nos 

mostra que modificações na temperatura de entrada durante a secagem dos 

materiais pode permitir ajustar o formato das partículas e possivelmente a 

incorporação dos co-solventes.   
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7 CONCLUSÕES  

Um aumento na solubilidade em água da triancinolona (TRI) foi conseguido 

utilizando-se co-solventes e ciclodextrinas. Associações binárias destes 

solubilizantes com a TRI mostraram um maior resultado com a RMβCD, seguida 

pela HPβCD e βCD, respectivamente. Os co-solventes trietanolamina (TEA) e N-

metil-pirrolidona (NMP) dissolveram o fármaco em uma extensão muito menor. O 

complexo ternário contendo TEA solubilizou mais fármaco que o complexo ternário 

com NMP, e ambos diminuíram levemente a estabilidade e a solubilidade do 

fármaco em relação aos complexos binários, devido ao efeito da solubilização da 

TRI no solvente diminuir a força propulsora para formar o complexo. Estudos de 

ressonância magnética 2D-ROESY mostraram interação entre os prótons da 

triancinolona e os prótons da cavidade das ciclodextrinas, um achado conciso de 

formação de complexo de inclusão. Os estudos de modelagem molecular mostraram 

que a triancinolona pode ser incluída na cavidade das ciclodextrinas 

preferencialmente pela extremidade do anel „‟A‟‟, com modificações dinâmicas, e nas 

associações ternárias esta forma principal de complexo foi ainda mais importante. 

Os complexos sólidos puderam ainda ser obtidos pela técnica de spray drying (SD). 

As técnicas de espectroscopia de infravermelho, difração de raios X e microscopia 

eletrônica de varredura mostraram indícios de formação de complexos de inclusão e 

íntima interação entre o fármaco e os solubilizantes em fase sólida. O perfil de 

dissolução, realizado com os sistemas contendo RMβCD mostrou os melhores 

resultados com: TRI:RMβCD:TEA > TRI:RMβCD > TRISD > TRI:RMβCD:NMP > 

TRINSD. É perceptível a maior velocidade de dissolução do complexo ternário com 

TEA em relação ao complexo binário e o sucesso dos complexos binários e ternários 

em aumentar a dissolução do fármaco puro. Portanto, devido à maior solubilidade e 

velocidade de dissolução dos complexos binários e ternários, sua utilização pode 

trazer importantes propriedades benéficas para a aplicação farmacêutica da 

triancinolona. 
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