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RESUMO 

A α, β-amirenona (ABAME), um derivado triterpênico, assim como outros derivados dessa 

classe, possui muitas atividades biológicas e, por sua vez, potencial aplicabilidade 

farmacológica. Entretanto, a ABAME apresenta nas suas características físico-químicas, baixa 

solubilidade aquosa, o que dificulta sua administração por via oral e, consequentemente, sua 

biodisponibilidade, limitando sua utilização farmacológica. Na área farmacêutica, as 

ciclodextrinas (CD) são utilizadas como uma estratégia para aumentar a solubilidade, 

estabilidade e biodisponibilidade de fármacos. O desenvolvimento de complexos de inclusão 

(CI) com ciclodextrinas torna possível superar as limitações impostas pela ABAME, 

possibilitando assim um aumento na solubilidade e proteção deste protótipo, uma melhora do 

perfil de dissolução e um aumento da biodisponibilidade, permitindo a avaliação da possível 

melhoria das atividades farmacológicas. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo 

desenvolver complexos de inclusão deste triterpeno com CD e melhorar as atividades 

biológicas. Os complexos obtidos foram sistematicamente caracterizados através de estudos de 

modelagem molecular, análises por FTIR, DRX, DSC, TG e MEV. Em seguida foram 

realizados testes in vitro de inibição da enzima lipase. A caracterização físico-química, aliada 

com os estudos de modelagem molecular, indicou a formação de CI com CD sendo capaz de 

induzir alterações nas propriedades físico-químicas da ABAME. Os CI apresentaram resultados 

superiores a 90% quando comparados ao padrão de referência (inibição de 77%) em testes para 

enzima lipase, demonstrando superioridade nos efeitos inibitórios. Assim, foi comprovado que 

os CI com ABAME são capazes de potencializar os efeitos inibitórios da ABAME em enzimas 

do pâncreas de suínos. Neste estudo desenvolveu-se um novo insumo farmacêutico com 

potencial melhora nas características físico-químicas e na atividade inibitória lipo-enzimática, 

demonstrando ser uma alternativa de um novo fármaco e um sistema de liberação, que poderão 

ser incorporados em diversas formas farmacêuticas. 

 

Palavras-chave: Amirenona. Triterpenos. Ciclodextrinas. Sistemas binários. Lipase. 
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ABSTRACT 

Α, β-amirenone (ABAME), a triterpene derivative, as well as other derivatives of this class, has 

many biological activities and, in turn, potential pharmacological applicability. However, 

ABAME presents in its physical-chemical characteristics, low aqueous solubility, which 

hinders it’s oral administration and, consequently, its bioavailability, limiting its 

pharmacological use. In the pharmaceutical area, cyclodextrins (CD) are used as a strategy to 

increase the solubility, stability and bioavailability of drugs. The development of inclusion 

complexes (CI) with cyclodextrins makes it possible to overcome the limitations imposed by 

ABAME, thus enabling an increase in the solubility and protection of this prototype, an 

improvement in the dissolution profile and an increase in bioavailability, allowing the 

evaluation of the possible improvement of the pharmacological activities. In this context, the 

present work aimed to develop complexes for the inclusion of this triterpene with CD and to 

improve biological activities. The complexes obtained were systematically characterized 

through molecular modeling studies, analysis by FTIR, DRX, DSC, TG and SEM. Then, in 

vitro tests for inhibiting the lipase enzyme were performed. The physical-chemical 

characterization, combined with molecular modeling studies, indicated the formation of CI with 

CD being able to induce changes in the physical-chemical properties of ABAME. The IC 

showed results above 90% when compared to the reference standard (77% inhibition) in tests 

for enzyme lipase, showing superiority in inhibitory effects. Thus, it has been proven that CIs 

with ABAME are capable of potentiating the inhibitory effects of ABAME on swine pancreas 

enzymes. In this study, a new pharmaceutical ingredient was developed with potential 

improvement in the physical-chemical characteristics and in the lipo-enzymatic inhibitory 

activity, demonstrating to be an alternative of a new drug and a delivery system, which can be 

incorporated in several pharmaceutical forms. 

 

Keywords: Amirenone. Triterpenes. Cyclodextrins. Binary systems. Lipase. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O composto binário α, β-amirenona (ABAME) é um derivado triterpênico da série 

ursana e oleanana comumente descrito em estudos de isolamento de espécies da família 

Burseraceae, como Protium heptaphyllum.  A mistura de α, β-amirenona foi obtida pela 

oxidação de α, β-amirina isolada de Protium heptaphyllum, de origem Amazônica (FERREIRA 

et al., 2017). 

A ABAME é um derivado da classe dos triterpenos e, mais especificamente, da α, β-

amirina, mistura binária obtida a partir da cera da casca da árvore Protium heptaphyllum 

conhecida popularmente como almecegueira, breu-branco-verdadeiro, almecegueira cheirosa, 

almecegueira de cheiro, almecegueira vermelha ou almecegueiro bravo, ocorre em todo Brasil, 

sendo largamente encontrada na região amazônica, onde sua seiva é conhecida como breu 

branco, goma limão, almécega do Brasil (BANDEIRA et al., 2002). Na medicina popular, esta 

espécie é considerada como um importante agente terapêutico, sendo utilizada como anti-

inflamatório, analgésico, expectorante e cicatrizante. É utilizada também na indústria de verniz 

e calafetagem de embarcações. Recentemente, estudos farmacológicos realizados com o óleo 

da resina comprovaram sua eficácia terapêutica, demonstrando atividades anti-inflamatória, 

antinociceptiva e antineoplásica (PALERMO et al., 2018). 

Estudos anteriores usando a ABAME demonstraram seu potencial farmacológico. A 

exemplo a administração oral da mistura triterpenos em camundongos, demonstrou sua 

capacidade de reduzir a hipersensibilidade mecânica e o edema de pata induzido por 

carragenina. Neste mesmo estudo, a mesma mistura inibiu a produção de óxido nítrico e 

interleucina 6 (IL-6) e induziu a produção de IL-10 em macrófagos murinos J774 estimulados 

por lipopolissacarídeo (LPS), além da inibição da expressão da ciclo-oxigenase-2 (COX-2) 

(FERREIRA et al., 2017). 

ABAME foi observada, e caracterizada como uma substância insolúvel em água. 

Levando em conta o estado cristalino de ABAME, pode ser determinado que esta característica 

influencia diretamente em sua dissolução e, consequentemente, na sua biodisponibilidade, 

devido ao fato de seu arranjo cristalino que diminui a superfície de contato do fármaco e 

interfere na penetração do solvente, o que pode reduzir sua solubilidade (FERREIRA et al., 

2017). Como alternativa para contornar a insolubilidade da mistura binária, usamos as 
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ciclodextrinas (CD) com objetivo de formar complexos de inclusão Mistura Binária- CD para 

tentar sobrepor as características da ABAME isolada. 

As ciclodextrina (CD) são oligossacarídeos cíclicos derivadas do amido com seis, sete, 

oito, ou mais unidades de D-glicopiranose unidas por ligação α-1,4, as quais são utilizadas como 

excipientes farmacêuticos que podem solubilizar vários compostos pobremente solúveis em 

água através da formação de complexos solúveis em meios aquosos. São conhecidas como α- 

ciclodextrina (αCD), β-ciclodextrina (βCD) e γ- ciclodextrina (γCD), respectivamente. Seu uso 

como excipiente farmacêutico é devido à baixa toxicidade, à baixa absorção no trato 

gastrointestinal e a completa metabolização pela microflora do cólon (CARNEIRO et al., 2019; 

DE ALMEIDA MAGALHÃES et al., 2020; PINHEIRO et al., 2017). 

 Cada unidade de glicopiranose possui 3 grupos hidroxila (OH) livres posicionados 

nas extremidades da estrutura, tornando-as solúveis em água devido à formação de ligações de 

hidrogênio com o solvente. Por outro lado, o interior da cavidade é delimitado pelo alinhamento 

dos hidrogênios e pelo oxigênio da ligação éter das cadeias carbônicas, o que lhes confere 

caráter hidrofóbico. Tal distribuição confere às CDs uma superfície hidrofílica e uma cavidade 

interna hidrofóbica, peculiaridade que as torna potencialmente útil na formação de complexos 

de inclusão com finalidades diversas (CARVALHO et al., 2017). 

Conforme dito por (DAVIS; BREWSTER, 2004) as ciclodextrinas são praticamente 

atóxicas e sua toxicidade vai depender de sua via de administração. Estudos de toxicidade com 

CD demonstraram que a administração por via oral apresenta uma toxicidade muito baixa (DEL 

VALLE, 2004),isso se dá devido à baixa absorção do trato gastrointestinal, uma vez que 

ciclodextrinas naturais além de produzidas pelo amido, são metabolizadas ao nível do cólon e 

do ceco pelas bactérias da flora intestinal (COSTA, 2018). 

De acordo com (ARAÚJO et al., 2017; BORBA et al., 2015; DO NASCIMENTO 

CAVALCANTE et al., 2019; VEIGA; PECORELLI; RIBEIRO, 2006) a toxicidade das CD 

poderá tornar-se um problema se a via de administração dos complexos não for adequada para 

um determinado tipo de CD. Entretanto, como já mencionado, desde a década de 70 estudos 

toxicológicos com ciclodextrinas demonstraram sua baixa toxicidade (VENTURINI; 

NICOLINI; MACHADO, [s.d.]) atualmente foram listadas pela Food and Drug Administration 

(FDA) que reconhece as ciclodextrinas como seguras de acordo com a GRAS (COSTA, 2018). 

Além de CDs serem utilizadas na indústria farmacêutica para diferentes fins, tais como: 

aumentar a solubilidade aquosa, dissolução e biodisponibilidade de drogas; aumentar a 

estabilidade físico-química dos fármacos e melhorar a vida útil dos medicamentos; modificar o 

local de liberação do fármaco e/ou o perfil do tempo; minimizar as reações adversas a 
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medicamentos, como irritação gastrointestinal e ocular; reduzir ou eliminar gosto e cheiro 

desagradáveis; para prevenir interações fármaco-fármaco ou fármaco excipiente; e converter 

fármacos líquidos em pós microcristalinos ou amorfos (CONCEIÇÃO et al., 2018). 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver complexos de 

ciclodextrinas para veiculação da ABAME, bem como realizar a caracterização físico-química 

dos sistemas obtidos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Os triterpenos são moléculas biologicamente versáteis, consistindo de subunidades de 

isopreno, que podem ser classificados como monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15), 

diterpenos (C20), triterpenos (C30) e tetraterpenos (C40), comumente observados como 

misturas complexas. α e β amirina (fig. 1) são dois compostos pentacíclicos triterpenos que 

pertencem à série ursano (α-amirina) e oleano (β-amirina) que após oxidação dão origem a 

mistura binária α-amirenona e β-amirenona (DA SILVA JÚNIOR et al., 2017).  

 

Figura 1. Oxidação α-amirina e β-amirina em α-amirenona e β-amirenona. 

 

 

Fonte: FERREIRA et al. (2017). 

 

Triterpenos são constituintes que têm despertado grande interesse nos últimos anos em 

razão da descoberta do seu potencial farmacológico, com inúmeras atividades terapêuticas, são 

elas: anti-inflamatória, antifúngica, antiviral, antibacteriana, anticancerígena, antidiurética, 

giardicida, anticâncer, antiansiedade, antidepressivo, potenciador de memória, antinociceptiva, 

neuro protetor e outras ações no sistema nervoso central, assim como a inibidora da enzima 

acetilcolinesterase e atividades no metabolismo lipídico (FERREIRA, 2017; RODRIGUES et 

al., 2015).  

Por possuir propriedades hidrofóbicas que reduzem a sua biodisponibilidade, tais 

fármacos podem ser complexados a ciclodextrinas (CD) o que reduz esta limitação, logo sua 

utilização em complexos de inclusão aumentaria sua solubilidade e absorção, podendo alterar 

uma ou mais vias de administração (COSTA, 2018). 

As ciclodextrinas (CD) poderão ser encaradas como valiosas ferramentas 

multifuncionais que têm vindo a ser extensivamente usadas na indústria farmacêutica. A sua 
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bioadaptabilidade e versatilidade conferem-lhes a capacidade de atenuar propriedades 

indesejáveis dos fármacos mediante formação de complexos de inclusão ou conjugação. A sua 

estrutura e propriedades muito particulares permitem-lhes ter aplicações únicas que podem vir 

a revolucionar diferentes e variadas terapêuticas.(MACEDO, 2016). Esses são carreadores 

macrocíclicos, capazes de complexar, aumentar a solubilidade em água e estabilizar um largo 

espectro de substâncias e que, atualmente, têm sido utilizadas no desenvolvimento de novos 

produtos pela indústria farmacêutica (CONCEIÇÃO et al., 2018; GAVINI et al., 2011; VIEIRA 

DA SILVA, [s.d.]). 

A formação de complexos de inclusão (CI) com ciclodextrinas (CD) naturais e 

sintéticas têm sido um dos principais recursos empregados pela indústria farmacêutica nos 

últimos anos, com o objetivo de aumentar a solubilidade em água de fármacos fracamente 

solúveis, melhorando sua estabilidade e biodisponibilidade, redução do gosto desagradável, e 

diminuição da toxicidade (CARRIER; MILLER; AHMED, 2007; CARVALHO; 2016; 

MENEZES et al., 2016). O complexo de inclusão se dá basicamente pela incorporação física 

entre CD+ Fármaco (fig.2), onde os compostos são geralmente macerados de forma manual ou 

mecânica, e por afinidade o fármaco adentra a cavidade da CD, o que caracteriza a inclusão. 

 

Figura 2. Complexos de inclusão ciclodextrinas. 

 

 

Fonte: KOBAYASHI et al. (2019). 

 

2.1 A espécie Protium heptaphyllum 

Protium heptaphyllum (Breu-Branco Aubl.) é uma árvore pertencente à família 

Burseraceae que produz uma resina amorfa e aromática com atividades farmacológicas nos 

sistemas nervoso, imunológico e no trato gastrointestinal (NOGUEIRA et al., 2019). Além 

disso, é usado na medicina popular como agente analgésico e anti-inflamatório, na cura e como 

expectorante, rico em triterpenos pentacíclicos e óleos essenciais (MOBIN et al., 2017). 

Esta espécie é amplamente distribuída nos ecossistemas brasileiros, como o Cerrado e 

a floresta amazônica. Com a composição química rica em terpenos (MENDES et al., 2019).  
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Considerando relatos de ação hipoglicemiante e hipolipemiante de outros  triterpenos 

a partir da oleoresina da Protium heptaphyllum, (NOGUEIRA et al., 2019; SANTOS et al., 

2012). No estudo conduzido por RAMÍREZ-ESPINOSA e colaboradores  foram usados 

triterpenos pentacíclicos da série ácido ursólico, oleanólico e morolico com objetivo de verificar 

sua atividade hipoglicemiante foram feitos testes in vivo, in sílico e in vitro, relacionando com 

o modelo de diabetes induzida por estreptozotocina-nicotinamida, onde houve diminuição 

significativa na concentração de glicose no plasma em ratos diabéticos durante períodos de 

tempo 7h em comparação com o grupo controle. Todos os triterpenos mostraram atividade 

antidiabética significativa, com diminuição sustentada dos níveis glicêmicos em torno de 25% 

durante todo o experimento. 

Porém, estudos admitiam lacunas no conhecimento das características químicas e 

mecanismos de ação envolvidos nesta atividade, decidiu-se por avaliar também se a mistura 

ABAME possuía este perfil. Liu e colaboradores (2014) enfatizam no seu trabalho, que neste 

caso, poderia seguir o princípio de que a estrutura determina a função. Deste modo, metodologia 

semelhante à de estudos correntes sobre ação antidiabética e antiobesidade foi seguida, com 

foco na atividade da mistura frente a enzimas digestivas envolvidas no metabolismo de lipídios 

e glicídios, esses estudos demonstraram que as resinas de Protium heptaphyllum que contém a 

porção triterpênica da mistura de α, β- amirenona (ABAME) é capaz de reduz níveis de glicemia 

oral e pós prandial, estimular a perda de peso corporal em ratos pelo mecanismo de inibição 

das enzimas digestórias (FEDERAL; PRETO, 2010; FERREIRA et al., 2017; FERREIRA, 

2017; KASSI et al., 2011; PINHEIRO et al., 2017; SANTOS et al., 2012; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2018). 

 

2.2 A mistura triterpênica  

A α -amirenona e a β-amirenona são isômeros triterpenóides que ocorrem naturalmente 

em baixas concentrações em várias oleorresinas de espécies de Protium (Burseraceae) na 

Amazônia brasileira. 

Esta mistura também pode ser sintetizada por oxidação de α, β-amirinas, obtidas como 

compostos principais das mesmas oleorresinas. Usando um procedimento muito simples e de 

alto rendimento, e usando uma mistura comercialmente disponível de α, β-amirinas como 

substrato, o composto binário ABAME (FERREIRA et al., 2017). 

Também conhecida por ser um potencial agente no tratamento de doenças crônicas e 

metabólicas por apresentar efeitos inibitórios in vitro nas enzimas lipase, α-glucosidase e α-

amilase (FERREIRA et al., 2017; HANDA et al., 2013).  
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Figura 3. Estruturas da (A) α -amirenona e a (B) β-amirenona. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.3 A Atividade no metabolismo lipídico 

Vários constituintes fitoquímicos de plantas medicinais tem sido estudados quanto as 

capacidades de inibir lipases, e deste modo, serem úteis para o tratamento da obesidade. Dentre 

esses constituintes podemos citar saponinas, polifenóis e terpenos (CARVALHO et al., 2015). 

Recentemente o Ministério da Saúde traçou o perfil do brasileiro em relação as 

doenças crônicas mais incidentes no país: 7,4% tem diabetes, 24,5% tem hipertensão e 20,3% 

estão obesos. É o que aponta a pesquisa Vigitel 2019 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), lançada  pelo Ministério da Saúde. No 

período de 13 anos, desde o início do monitoramento, o maior aumento é em relação a 

obesidade, que passou de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019, uma ampliação de 72%. 

Significa que dois em cada 10 brasileiros estão obesos. Além dos gastos anuais do SUS com os 

agravos decorrentes que giram em torno de 3,45 bilhões de reais mais de 890 milhões de dólares 

(US$). Desses custos, 59% foram referentes ao tratamento da hipertensão, 30% ao do diabetes 

e 11% ao da obesidade (NILSON et al., 2020).  

Uma boa alternativa são fármacos que atuem frente a Lipase pancreática (PL), que 

catalisa a hidrólise de triacilgliceróis no trato gastrointestinal, é a enzima chave para a absorção 

de lipídios; geralmente se pensa que um potente e específico inibidor de PL pode ser útil no 

tratamento da obesidade (JANG et al., 2008). 

Como já observado na literatura os terpenos podem possuir atividades no tratamento 

de desequilíbrios do metabolismo lipídico, relacionado à α e β amirenona, ainda não existem 

poucas evidências sobre seu desempenho para esses tratamentos, mas existe a hipótese de um 

bom desempenho que deverá ser avaliado ao longo deste estudo. 

A  

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/16/Boletim-epidemiologico-SVS-16.pdf


17 

 

 

2.4 Ciclodextrinas 

As CDs são oligossacarídeos cíclicos produzidos a partir de amido ou derivados de 

amido usando a enzima CD-glicosiltransferase. São reconhecidos como excipientes 

farmacêuticos porque podem formar complexos de inclusão não covalentemente ligados 

(complexos hóspede-hospedeiro) com vários fármacos em solução ou no estado sólido 

(CONCEIÇÃO et al., 2018). As propriedades físico-químicas e biológicas das CDs são 

semelhantes às suas contrapartes lineares. No entanto, existem algumas diferenças. Devido à 

sua estrutura cíclica, as CDs são menos suscetíveis à degradação enzimática do que as dextrinas 

lineares e, portanto, as CDs são melhores agentes complexantes e solubilizantes (CARNEIRO 

et al., 2019; JANSOOK; OGAWA; LOFTSSON, 2018). 

 

2.5 Métodos de Obtenção dos complexos 

A formação do complexo de inclusão é facilitada pela remoção das moléculas de água 

do interior da cavidade parcialmente hidrofóbica da CD e sua substituição por moléculas 

apolares de forma espontânea, sendo, portanto, um processo energeticamente viável (SZEJTLI, 

1998). 

A solubilidade intrínseca da molécula hóspede também é determinante neste processo 

e, por fim, como o fenômeno de complexação é um processo concentração dependente, a razão 

molar entre a molécula hóspede e a CD também influencia no processo de formação dos 

complexos de inclusão (AGUIARA et al., 2014). 

 

2.6 Método de Mistura Física  

Os complexos podem ser obtidos pelo método de mistura simples, que consiste em 

unir os compostos de interesse e mistura-los com auxílio de grau e pistilo, ou misturadora 

industrial, sempre um método de primeira escolha por ser de baixo custo industrial 

(ORGOVÁNYI et al., 2005). 

 

2.7 Método de evaporação do solvente 

Neste método, também conhecido como método de coevaporação, o fármaco e o 

carreador são solubilizados em solvente orgânico comum, que é, em seguida, evaporado sob 

agitação constante, obtendo-se um resíduo seco e sólido e o solvente é evaporado a uma 

temperatura fixa e a pressão reduzida. Com a remoção do solvente ocorre uma supersaturação 

do meio seguido de precipitação simultânea dos constituintes. A natureza do solvente e sua taxa 
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e temperatura de evaporação são particularmente críticos nesse método. Paralelamente, a 

principal desvantagem desse método é a utilização de solventes orgânicos e a formação de 

resíduos, apesar de ser um método simples, de baixo custo e muito utilizado em escala 

laboratorial, além da dificuldade de selecionar um solvente comum que dissolva o fármaco com 

características hidrofóbicas e o carreador hidrofílico (LIMA et al., 2011). 

 

2.8 Método de Malaxagem 

Neste método, as CDs e o composto são homogeneizados por diluição geométrica. A 

mistura é malaxada com adição de uma quantidade mínima de solvente ou misturas de solventes 

(equivalente à 10-30 % do peso da mistura) visando a obtenção de uma pasta. A secagem do 

material pode ser feita em estufa acompanhada de pulverização para uniformização do tamanho 

de partícula. Devido à simplicidade, ao elevado rendimento e à facilidade de transposição em 

escala, este método é um dos mais utilizados na indústria farmacêutica para a obtenção de CI 

(ADHIKARI et al., 2019; LIMA et al., 2011; OZDEMIR et al., 2018).  



19 

 

 

3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral 

Obter e caracterizar os complexos com ciclodextrinas e α,β-amirenona, visando a 

formação estável do complexo, assim como determinar seu desempenho em atividades 

biológicas in vitro em modelos antiobesidades. 

 

3.2 Objetivos específicos  

a. Realizar estudos teóricos computacionais de modelagem molecular para definição 

da razão molar necessária entre as CDs e a ABAME para formação dos complexos 

em bancada. 

b. Desenvolver os complexos de inclusão entre as CDs e a ABAME. 

c. Realizar ensaios para caracterização físico-químicas dos sistemas através das 

técnicas de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Termogravimetria (TG) e 

Espectroscopia De Absorção Na Região Do Infravermelho Com Transformada 

Fourier (FTIR).  

d. Caracterização estrutural dos complexos através das técnicas de Difração de Raios-

X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).  

e. Realizar ensaios de atividade de lipase in vitro dos complexos com ABAME 

comparando com a substância isolada para verificar melhora no desempenho. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Materiais  

A mistura binária de α,β-amirenona (ABAME) foi obtida a partir da oxidação das 

oleorresinas comerciais de Protium heptaphyllum adquiridas no estado da Amazônia, AM, 

Brasil. A mistura foi obtida pela oxidação de α, β-amirina isolada das oleorresinas Protium 

Amazonian. O rendimento da reação baseado em 1,0 g de α, β-amirina foi cerca de 70% de α, 

β-amirenona com aproximadamente 99,66% de pureza (FERREIRA et al., 2017). As CDs 

foram adquiridas na Sigma Aldrich (St. Louis, MO, Estados Unidos). Foram utilizados 

solventes de grau analítico para as análises.  

 

4.2 Obtenção dos complexos CD+ABAME  

Os CI foram preparados por três métodos diferentes: mistura física (MF), malaxagem 

(MAL) e rota-evaporador (RE), na variação 1:1 e 2:1 (CD: ABAME), onde foi realizado duas 

vezes cada método para obter as duas razões molares. 

 

4.3 Complexos obtidos por MF 

A ABAME e as CDs foram pesadas seguindo a relação de (1:1/2:1 r/m), obtendo uma 

mistura de 150 mg de cada composto em seguida homogeneizados com gral e pistilo resultando 

em um lote de 300 mg, acondicionados em eppendorfs e armazenados em dessecador com 

umidade controlada até os testes posteriores. As MFs na razão molar 1:1 foram nomeadas de 

MFB1 e MFG1; e na razão molar 2:1, MFB2 e MFG2, para βCD e γCD, respectivamente. 

 

4.4 Complexos obtidos por malaxagem 

A ABAME e as CDs foram pesadas em 1:1 e 2:1 r/m e homogeneizados com gral e 

pistilo, seguidos da adição de etanol 99.98% até a formação de uma pasta uniforme. Os 

solventes foram evaporados em estufa durante 2 horas a uma temperatura de 55ºC e o pó 

resultante foi homogeneizado à seco e acondicionado em eppendorfs e armazenado em 

dessecador até os futuros testes. Os MALs na razão molar 1:1 foram nomeadas de MALB1 e 

MALG1; e na razão molar 2:1 MALB2 e MALG2, para βCD e γCD, respectivamente. 
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4.5 Complexos obtidos por Rotaevaporador (rota) 

A ABAME e as CDs foram pesados nas concentrações 1:1 e 2:1, homogeneizados com 

gral e pistilo, transferidos para Becker de 500 ml e solubilizados em 200 ml e etanol 99,98% 

com adição de 50 ml também de etanol 99,98% para lavagem do Becker. Posteriormente, 

submetidos à evaporação dos solventes sob pressão reduzida com o auxílio de um evaporador 

rotatório (Büchi®) com temperatura não superior a 40 ºC. Novamente as amostras foram 

transferidas aos eppendorfs e armazenadas em dessecador para as próximas análises. Os EVs 

na razão molar 1:1 foram nomeadas de EVB1 e EVG1; e na razão molar 2:1 EVB2 e EVG2, 

para βCD e γCD, respectivamente. 

 

4.6 Propriedades Físico Químicas in sílico (SWISS ADME) 

As estruturas químicas de α-amirenona e β-amirenona foram previamente desenhadas 

na plataforma SWISS ADME usando o Marvin JS da ChemAxon®. Em seguida foram 

calculados os parâmetros físico-químicos, lipoficilidade, solubilidade e viabilidade por via oral. 

 

4.7 Triagem in sílico para elucidação de sítio de ação (Virtual Screen) 

A estrutura da α-amirenona e β-amirenona foram desenhadas usando o programa 

MarvinSketch 16.9.5 (ChemAxon®.). O programa Avogadro foi utilizado para obter o modelo 

tridimensional do composto e os arquivos necessários para o método de triagem virtual inversa 

(HANWELL et al., 2018). Após este processo inicial, a geometria foi otimizada utilizando o 

método semi-empírico PM7 implementado no software MOPAC2016 (STEWART, 2016). A 

triagem virtual foi realizada para encontrar receptores moleculares responsáveis pelo 

mecanismo de ação descrito para a α e β amirenona. Uma biblioteca de ligantes foi construída 

a partir do Banco de Dados de Proteínas RCSB PDB (BERNSTEIN et al., 1978) e compreendia 

mais de 26.000 compostos. O método foi realizado por cálculo de similaridade molecular 3D 

entre α e β amirenona e os compostos da biblioteca. Esse processo foi feito usando o algoritmo 

ShaEP (VAINIO; PURANEN; JOHNSON, 2009) e foi automatizado ad hoc por shell scripting. 

Para classificar os resultados, consideramos apenas os escores de similaridade mais altos. 

 

4.8 Estudos de modelagem molecular e docking entre a ABAME e CDs  

Os modelos 3D dos ligantes α-amirenona e β-amirenona foram desenhados usando o 

software MarvinSketch 18.16. Estas moléculas foram submetidas a simulações de acoplamento 

com quatro ciclodextrinas: β-ciclodextrina e γ-ciclodextrina. Além disso, todos os complexos 
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foram otimizados através do nível de teoria semiempírica PM6-DH + usando MOPAC. Os 

resultados das conformações destes complexos (ciclodextrina-ligante) foram analisados 

visualmente pelo software UCSF-Chimera.  

 

4.9  Caracterização Físico-Química  

Uma vez preparadas as amostras que podem conter os complexos de inclusão, é 

importante caracterizá-las para saber se ocorreu a complexação do fármaco (JÚNIOR et al., 

2019; MOREIRA et al., 2016). 

 

4.9.1 Análise físico-química por FTIR 

A análise foi realizada na região de 700 a 4000 cm-1, com 20 varreduras e resolução 

de 4 cm-1 por Infravermelho por transformada de Fourier, com acessório de reflectância total 

atenuada (ATR/FTIR) em equipamento Shimadzu® (Tóquio, Japão) modelo IR Prestige-21.

  

4.10 Análise morfológica por MEV 

Foi realizada a análise morfológica das amostras, em que estas foram previamente 

aquecidas a 40º por 24h e metalizadas a ouro para melhor visualização das estruturas e fixadas 

sob uma fita adesiva de carbono dupla face e analisadas usando o Hitachi® (Tóquio, Japão) 

modelo Tabletop Microscope TM3000 e voltagem de 15 kV. 

 

4.11 Análise cristalina por DRX 

A caracterização cristalina e perfil cristalino das amostras foram analisadas em 

difratômetro Bruker, (Massachussets, EUA), modelo D2 Phaser, utilizando radiação CuKα 

(λ=1,54Å) com um filtro de Ni, na variação de 5-45° (2θ), com passo de 0,02º, corrente de 10 

mA, voltagem de 30kV, utilizando um detector Lynxeye. 

 

4.12 Análise térmica por TG/DTG 

Os perfis termogravimétricos das amostras foram obtidos por um termobalança da 

marca Shimadzu® (Tóquio, Japão), modelo TGA-60. As amostras foram submetidas a uma 

variação de temperatura de 30-600 °C, com aproximadamente 2 mg de amostra em cadinhos de 

alumina, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mL∙min-1) e razão de aquecimento de 10 

°C∙min-1. A termobalança foi calibrada usando um padrão CaC2O4∙H2O, em conformidade com 

a ASTM. 
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4.13 Análise térmica por DSC 

A análise térmica através de calorimetria exploratória diferencial foi realizada em um 

equipamento da marca Shimadzu®  (Tóquio, Japão), modelo DSC-50, usando aproximadamente 

2 mg de amostra em capsulas de alumínio, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mL∙min-

1), razão de aquecimento de 10 °C∙min-1 e uma faixa de temperatura de 30-600 °C. A calibração 

do equipamento foi realizada com índio (ponto de fusão: 156,6 °C; ΔHfus. = 28,54 J∙g-1) e zinco 

(ponto de fusão 419,6 °C). 

4.14 Análise in vitro (Lipase) 

As amostras foram solubilizadas em solvente DMSO (Dimetilsulfóxido) em concentração 

inicial de 10 µg/mL, e para o ensaio as amostras foram preparadas a 1 µg/mL. A concentração 

final de DMSO não excedeu a 0,2%.  

A atividade enzimática foi determinada de acordo com SLANC et al., 2009,com 

modificações. A lipase de porcine pâncreas Type II (Sigma-Aldrich, Brasil) foi diluída em 

tampão TRIZMA® Base, (Sigma-Aldrich, Brasil) a 75 mM, pH 8.5 e para preparar o substrato 

palmitato de p-nitrofenila PNP (Sigma-Aldrich, Brasil), diluiu-se primeiramente em acetonitrila 

e depois em etanol na proporção de 1:4. 

O padrão utilizado foi Orlistat (Sigma-Aldrich, Brasil). As leituras foram realizadas no 

leitor de microplaca (Beckman Coulter®, DTX 800 Multimode Detector, Austrália) a 450 nm. 

Colocou-se 30 µL das amostras-teste (1-21), padrão e/ou controle DMSO nos diferentes poços 

da microplaca em triplicata, 250 µL da enzima lipase (0,8 µg/mL), incubou-se por 5 minutos a 

37°C em ambiente escuro e posteriormente 20 µL de PNP (4 µg/mL), realizando leitura a cada 

10 minutos ou até que a leitura do controle alcance absorbância de 1,000±0,1. 

Os cálculos do percentual de inibição foram realizados. Então, as amostras com 

inibição maior que 50% foram diluídas em concentrações seriadas (100, 80, 60, 40, 20, 10 e 5 

µg/mL) para determinação da CI50%. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Estudos Teóricos Computacionais 

 

5.1.1 Propriedades Físico- Químicas in sílico Swiss Adme 

Para ser eficaz como um fármaco, a molécula deve atingir o seu alvo biológico no 

corpo em uma concentração satisfatória e permancer na forma bioativa por um tempo 

suficiente para que os respectivos eventos biológicos esperados ocorram. Mas o acesso a 

essas moléculas bioativas como a α, β amirenona são limitados. Neste contexto, foi 

utilizado uma ferramenta via web SwissADME (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017), na 

qual dá acesso as informações sobre propriedades físico-químicas, farmacocinéticas entre 

outros métodos proficientes de forma gratuita. Como anteriormente caracterizado a mistura 

binária α, β amirenona é um composto de baixa solubilidade aquosa na fig. 4 A e B podemos 

ver alfa e beta com perfil de comportamento semelhantes uma resina oleosa pouco solúvel. 

 

 

 

Figura 4. Perfil de solubilidade da α, β amirenona isoladas. 

 

O composto se caracteriza como uma cadeia carbônica com a presença de vários anéis, 

derivada da extração de uma oleoresina o que explica sua alta lipoficilidade (log P) e sua baixa 

solubilidade em água (log S). Dois métodos topológicos para prever a solubilidade em água 

estão incluídos no SwissADME o modelo ESOL 36 e o modelo adaptado por ALI et al., 2012. 

Ambos diferem da tradicional equação geral de solubilidade, uma vez que evitam o parâmetro 

do ponto de fusão; na intenção de melhorar a confiabilidade virtual do teste. E o terceiro preditor 

de solubilidade foi desenvolvido por SILICOS-IT para obter um consenso entre as médias, os 

três modelos foram calculados pelo OpenBabel que relacionaram o LogS com LogP e os 



25 

 

 

modelos foram traduzidos em uma estimativa qualitativa da classe de solubilidade é dada de 

acordo com a seguinte escala log S: insolúvel <−10 < pouco solúvel <−6 <moderadamente <−4 

<solúvel <−2 <muito <0 <altamente solúvel. Como podemos observar na tabela 1 todos os 

valores obtidos foram negativos, gerando uma média de -8,20 entre os 3 parâmetros, o que 

indica pela estimativa, um composto pouco solúvel. 

Já a permeabilidade média de -2,66 cm/s determinadas pela Lei de Darcy, calcula a 

permeabilidade do meio, pressão, viscosidade do fluxo, os valores quanto mais próximos de 1 

mais permeáveis a pele. Como podemos ver o composto ficou negativo nesse cálculo, 

mostrando a necessidade da complexação para melhora dessa característica (CHEN et al., 

2018).  

Além disso, o pioneiro LIPINSKI et al., 2012 examinou compostos ativos por via oral 

para definir faixas físico-químicas para alta probabilidade de ser uma droga oral (isto é, a 

semelhança com a droga) e definiu a regra dos cinco que é capaz de delinear a relação entre os 

parâmetros farmacocinéticos e físico-químicos e indicar se uma molécula in sílico é capaz de 

ser um possível fármaco administrado por via oral. No caso da mistura binária de α, β 

amirenona, apresentou poucas violações demonstrando semelhanças com mecanismos de 

fármacos já existem para a via oral. 

Tabela 1.  Propriedades Físico-Químicas, perfil de solubilidade e lipofilicidade e semelhança 

com medicamentos (druglikeness) por Swiss ADME 

 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Fórmula Molecular Peso Molecular Refratividade Molar 

C30H48O 424,70 g/mol 134,05 

Lipofilicidade (Log P) 

ILOGP XLOGP3 WLOGP MLOGP SILICOS-

IT 

Consensus Log P 

4,52 8,76 8,30 6,82 7,31 7,14 

Solubilidade em Água (Log S) 

ESOL ALI SILICOS-IT RESULTADO 

-7,99 -9,0 -7.63 Pouca Solubilidade 

FARMACOCINÉTICA 

Log Kp (permeação da pele) -2.66 cm/s 

DRUGLIKENESS  

Lipinski 1 Violação: MLOGP > 4,15 

Ghose 2 Violações: WLOGP > 5,6 e MR > 130  

Egan 1 Violação: WLOGP > 5,88 

Muegge 2 Violações: XLOGP3 > 5 e 

Heteroátomos < 2  

Biodisponibilidade 0,55 
Fonte: Elaboração própria 
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5.1.2 Virtual Screening 

Na tentativa de elucidar um possível mecanismo de ação para a mistura binária, 

foram realizadas simulações virtuais em banco de dados com moléculas com mecanismos já 

esclarecidos, durante a busca no banco de dados, encontrou a similaridade da α e β amirenona 

com a Caulophyllogenin triterpenoide da espécie Caulophyllum robustum isolado em 1974 

por STRIGINA et al., ambas tem score de similaridade com receptor PPARGAMMA, que 

também é o receptor alvo do fármaco ORLISTAT®, que atua como agonista inibindo a ação 

das enzimas lipases pancreáticas e também como bloqueador de cerca de 30% das gorduras 

ingeridas pelo paciente (“[Pharmacological treatment of obesity] - PubMed”, [s.d.]). Com 

isso, essa triagem virtual pode indicar que o composto α, β amirenona pode ter ação frente ao 

tratamento antiobesidade.

 

Figura 5. Similaridade entre os triterpenos Caulophyllogenin e a α, β amirenona. 

 

Tabela 2. Propriedades Físico-Químicas, perfil de solubilidade e lipofilicidade e semelhança 

com medicamentos (druglikeness) por Swiss ADME 

 

Ligand PDB ID Similaridade Alvo 

5VN 0.8912 PPARgamma 

6Q5 0.8797 ROR 

LAN 0.8156 OSC 

A8W 0.7875 GABAA 

4RX 0.7836 BACE-1 

Fonte: Elaboração própria  
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No ligante 6Q5 onde foi identificada a segunda maior afinidade, com receptor alvo 

ROR, que são os receptores órfãos relacionados ao RAR são membros da família de receptores 

nucleares de fatores de transcrição intracelular, a identidade natural desses receptores ainda é 

controversa, mas já é relatado que são ligados aos oxiesteróides alguns desses esteroides na 

posição 7 podem são agonistas de alta afinidade lipídica (SANTORI, 2015; SOLT; BURRIS, 

2012; WIESENBERG et al., 1995; ZHANG et al., 2015). Segundo SOLT; BURRIS, 2012, os 

RORs podem funcionar como sensores de lipídios e, portanto, podem desempenhar um papel 

na regulação do metabolismo lipídico, corroborando com o resultado de maior afinidade que 

indica ser uma molécula com atividades no metabolismo lipídico. 

 

5.1.3 Docking Molecular 

A metodologia de acoplamento molecular explora o comportamento de pequenas 

moléculas no local de ligação de uma proteína alvo. À medida que mais estruturas proteicas são 

determinadas experimentalmente usando cristalografia de raios X ou ressonância magnética 

nuclear (RMN), o acoplamento molecular é cada vez mais utilizado como uma ferramenta na 

descoberta de novos fármacos. A ancoragem contra alvos modelados por homologia também 

se torna possível para proteínas cuja estruturas não são conhecidas. Com as estratégias de 

ancoragem, o druggability dos compostos e sua especificidade contra um alvo específico pode 

ser calculado para otimização adicional desses processos. Programas de acoplamento molecular 

executam um algoritmo de busca no qual a conformação do ligante é avaliada até que a 

convergência para a energia mínima seja atingida. Finalmente, uma função de pontuação de 

afinidade, ΔG [U total em kcal / mol], é empregado para classificar o candidato como a somadas 

energias eletrostática e van der Waals. A condução forças para essas interações específicas em 

sistemas biológicos visam as complementaridades entre a forma e a eletrostática das superfícies 

do sítio de ligação e o ligante ou substrato (MIRANDA et al., 2019; PAGADALA; SYED; 

TUSZYNSKI, 2017). 

Os resultados podem ser evidenciados nas figuras a seguir, representando os isômeros 

α amirenona e β amirenona acoplados as ciclodextrinas nas concentrações 1:1 e 2:1 

CD:FÁRMACO. Na fig. 6A temos a α amirenona na concentração 1:1 entrando na cavidade 

com a face que contém grupamento hidroxila dentro da cavidade da βCD, a menor energia de 

interação entre eles foi de com as energias de -39.55 kcal mol-1. Já na fig. 6B a β amirenona 

hidroxila também se acoplou no interior da CD com a menor energia de -40.93 kcal mol-1.  
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Figura 6. Simulação energética da interação entre a α amirenona+ βCD. (A) α amirenona com 

a βCD com a face contendo a hidroxila dentro da cavidade da βCD, (B) β amirenona com a 

βCD com a face contendo a hidroxila fora da cavidade da βCD. 

 

Relacionado à modelagem, está também foi realizada com a γCD nas proporções 1:1 

e 2:1, visando explorar a melhor interação CD:FÁRMACO com objetivo de reduzir custos e 

potencializar a solubilidade do composto para uma futura exploração a nível industrial. Na fig. 

7A temos a α amirenona na concentração 1:1 entrando na cavidade com a face que contém 

grupamento hidroxila dentro da cavidade da γCD, a menor energia de interação entre eles foi 

de com as energias de -23.38 kcal mol-1. Já na fig. 7B a β amirenona hidroxila também se 

acoplou no interior da CD com a menor energia de -18.76 kcal mol-1. 

 

 

 

Figura 7. Simulação energética da interação entre a α amirenona e γCD. (A) α amirenona com 

a γCD com a face contendo a hidroxila dentro da cavidade da γCD, (B) β amirenona com a 

γCD com a face contendo a hidroxila fora da cavidade da γCD. 

Consoante a isso, os ensaios computacionais foram também realizados na proporção 

2:1 CD:FÁRMACO motivados pelo tamanho estrutural da α amirenona e β amirenona visando 

avaliar de forma completa as interações do perfil comportamental intermolecular.  
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Por conseguinte, os complexos 2:1 tem suas disposições moleculares nas fig. 7. O novo 

processo de docagem apresentou uma boa interação molecular em relação as 1:1. Nota-se que 

tanto α amirenona como β amirenona preenchem a cavidade das CDs na modelagem 2:1, dando 

mais estabilidade na formação do complexo. Pois, essa afirmação da estabilidade na formação 

dos complexos, reflete nos valores da energia que podem ser verificados na tabela 3. Onde o 

cálculo das médias se fez necessário pela incapacidade teórica de incluir dois compostos em 

um complexo segundo as teorias metafísicas de impenetrabilidade e também a terceira Lei de 

Newton que indicam que dois corpos não podem ocupar um mesmo espaço ao mesmo tempo. 

In sílico a metodologia realizada foi feita manualmente entre α amirenona e β amirenona uma 

por vez respeitando a forma teórica estabelecida. Porém essa impossibilidade é facilmente 

contornada à nível de bancada realizando a mistura dos compostos originando a mistura binária 

denominada ABAME.  

Tabela 3. Média das energias de interação intermolecular computacional 

Energias em 

kcal mol -1 

Razão Molar Tipo de 

Ciclodextrina 

-40.24 1:1 β-ciclodextrina 

-21.07 1:1 γ -ciclodextrina 

-109.67 2:1 β-ciclodextrina 

-81.87 2:1 γ -ciclodextrina 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 8. Simulações computacionais 2:1 (A) α amirenona γCD, (B) β amirenona + γCD, (C) 

α amirenona+ βCD, (D) β amirenona+ βCD. 
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Seguindo os resultados do cálculo das energias evidenciamos que os complexos com 

melhor desempenho seriam as concentrações 2:1. Destacando ainda o 2:1 com βCD que 

apresentou a energia mais negativa dentre os que foram testados. 

5.2 Caracterização Físico-química  

 

5.2.1 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) é uma técnica utilizada para monitorar 

mudanças nas propriedades físicas ou químicas dos materiais em função da temperatura através 

da detecção das alterações do fluxo de calor associadas a esses eventos, comparando com um 

material de referência (TRONI; DAMACENO; CERIANI, 2016). 

As curvas DSC para ABAME (fig. 9) mostram um evento endotérmico entre 78 °C e 

121°C com Tpico 108 °C com variação de entalpia (∆H) = 216, 22 J/g, possivelmente 

relacionado com a fusão dos dois isómeros. Este evento é seguido por um segundo evento 

endotérmico, que coincide com a perda de peso por volatilização observada na análise TG da 

ABAME sozinha (DA SILVA JÚNIOR et al., 2017).  

Na MFß (PMB2) 2:1 ocorreu uma antecipação dos eventos 1 e 2 ocorridos na MFß 

(PMB1) 1:1, já no terceiro evento houve um gasto maior de energia para ocorrência.  

Além disso, houveram ocorrências de eventos exotérmicos nos complexos 2:1 (fig.9 

B e D), caracterizando uma (re)cristalização. Quando as amostras são apenas parcialmente 

cristalinas, os picos de Bragg serão menores e sobrepostos, enquanto as endotérmicas de fusão 

serão menores para DSC. Deve-se levar em consideração que as tendências de cristalização 

dependem claramente do ingrediente farmacêutico formulado, mais especificamente de sua 

capacidade de formação dos cristais (BAIRD; TAYLOR, 2012; DEDROOG et al., 2019). 

Levando em consideração a βCD que nas imagens MEV e a literatura científica é 

amplamente conhecida por ser um semi cristal, evidenciamos a correlação entre as técnicas nos 

eventos principalmente nas concentrações 2:1 (fig.9 B e D) e visualmente nas imagens 

principalmente do ROTA, onde podemos ver cristais definidos.  

Relacionado a isso, a classe de terpenos também manifesta eventos de (re) cristalização 

em outros estudos, concluindo ser uma característica do composto, onde é usado para identificar 

bandas específicas dos terpenos nos compostos (DE CARVALHO et al., 2001; DE CÁSSIA 

GUEDES SARAIVA et al., 2006).  
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Mudanças na estabilidade térmica do fármaco também podem ser um indicativo de 

inclusão, sendo uma evidência da formação de um novo composto supramolecular 

característico dos complexos de inclusão (GIORDANO; NOVAK; MOYANO, 2001). 

5.2.2 Análise Termogravimétrica (TG) 

Análise Termogravimétrica (TGA) é uma técnica na qual a massa da amostra é medida 

como uma função da temperatura. As termobalanças são instrumentos que permitem a pesagem 

contínua de uma amostra em função da temperatura, ou seja, à medida que ela é aquecida ou 

resfriada. Na termo gravimetria derivada (DTG), a derivada primeira da variação de massa em 

relação ao tempo (dm/dt) é registrada em função da temperatura ou tempo (NASCIMENTO et 

al., 2019). 

A curva de TG para ABAME mostra apenas um estágio bem definido de perda de 

massa, como evidenciado na curva DTG (fig. 11,12), que está relacionado à sua volatilização. 

A porcentagem de perda de massa (Δm%) foi de cerca de 99,5%, onde as temperaturas inicial 

e final da perda de massa foram 330 e 520 °C, respectivamente. Os resultados mostraram 

elevada estabilidade térmica, cuja perda de massa ocorreu numa única etapa, começando a 330° 

Figura 9. Curvas de DSC da ABAME, βCD, γCD e sistemas: (A e B) sistemas na 

razão 1:1 e 2:1 βCD:ABAME. (C e D): sistemas na razão 1:1 e 2:1 γCD:ABAME. 
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C e terminando a 425 °C com aproximadamente 93% de Δm%. Adicionalmente, observou-se 

um processo principal de decomposição entre 400 e 520 ° C seguido de carbonização. 

Todos os sistemas dispersos mostraram um aumento na estabilidade térmica quando 

comparados com ABAME isolada, sugerindo que os complexos formados neste estudo foram 

capazes de proteger este fármaco. Para ABAME, não foi observada grandes diferenças entre as 

curvas TG de MF (PM), MAL (KND) e ROTA (EV) porém os preparados pelos métodos MAL 

(KND) e ROTA (EV) apresentaram maior estabilidade térmica em comparação com o obtido 

por MF (PM). As curvas TG do ROTAγ 1:1 (EVG1) (fig.10A) mostraram um ganho de massa 

inicial devido à água. Além disso, as amostras preparadas por MAL (KND) e ROTA (EV) 

apresentaram melhores resultados do que as preparadas por MF (PM), exceto nas amostras 2:1 

(fig.10 A e B) do complexo com γ-CD onde as amostras mantiveram sua estabilidade térmica, 

mas as amostras de MF (PM) tiveram melhores resultados com relação ao aumento da 

estabilidade térmica do ABAME. 

 

Figura 10. Curvas de TG da ABAME, CDs, misturas físicas (PM), malaxados( KND) e 

rotaevaporador(EV) (A, C) 1:1 e (B, D) 2:1. 
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Figura 11. Curvas derivadas termogravimétricas (DTG) da ABAME γ-CD. 

 

 

 

Figura 12. Curvas derivadas termogravimétricas (DTG) da ABAME com βCD. 

 

5.2.3 Espectroscopia De Absorção Na Região Do Infravermelho Com Transformada 

Fourier (FTIR) 

As técnicas de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

são bastante utilizadas na caracterização de sistemas sólidos com CDs, por serem determinações 

rápidas e precisas, ainda que a informação conseguida por este ensaio apresente limitações (DA 

CUNHA FILHO; SÁ-BARRETO, 2007). 

A formação dos CIs na fase sólida pode ser avaliada pela comparação de espectros de 

infravermelho do fármaco puro e dos complexos sólidos obtidos por diferentes métodos de 

preparação (LYRA et al., 2010; SPRICIGO et al., 2008). 

Para isso, são avaliadas as interações em nível molecular, em busca das mudanças 

significativas na forma e na posição das faixas de absorbância, através do espectro vibracional 
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dos diferentes grupos funcionais das moléculas complexadas ou livres. Com base na observação 

dos espectros, tem-se que as bandas características das ciclodextrinas são predominantes 

(deformação axial da ligação OH) em torno de 3355 a 3300 cm-1. Os espectros da MF (PM) e 

do MAL (KND) ABAME-βCD, apresentaram semelhanças com o espectro da βCD, o que 

indica o mascaramento do espectro da ABAME tanto na MF (PM) como no MAL (KND) e 

também no ROTA (EV) (MARQUES, 2010). Porém, as bandas em torno da região de 3300 cm-

1 no complexo por ROTA ß (EVB1) em 1:1 e MFß (PMB2) em 2:1 apresentou uma maior 

intensidade quando comparado com os outros espectros, os isolados e o MAL (KND). Uma 

explicação razoável é que o método da ROTA (EV) e MF (PM) proporcionou com maior 

facilidade a inclusão da ABAME na cavidade da βCD, com isso, foi formada uma forte ligação 

de hidrogênio entre o hóspede e o hospedeiro, o qual inclui a ABAME com mais firmeza na 

cavidade interna da βCD.  

Relacionado à γ-CD com a nos complexos houve uma semelhança com os espectros 

da βCD em ambas concentrações, em 2250 cm-¹ e em 3000 cm-¹ os complexos de γ-CD + 

ABAME manifestaram as características dos dois compostos, evidenciando uma possível 

complexação porém com menor estabilidade quando comparados a βCD. 
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Figura 13. Espectros FTIR da ABAME+ CD’s. Fig. A e C nas concentrações 1:1. Fig. B e D 

nas concentrações 2:1. 

 

5.3  Caracterização Estrutural 

5.3.1 Difração de Raio X (DRX) 

O conceito de pó cristalino é compreendido como o sólido que apresenta uma estrutura 

tridimensional capaz de refratar raios-X e um ponto de fusão bem característico (SHARMA; 

MAZUMDAR, 2013). O perfil de difração da ABAME apresentou duas reflexões cristalinas 

em 13° e 16º. Além desta, ainda são observadas outras reflexões secundárias a 6°, 10°, 11° e 

14º, como observado também caracterizando a ABAME como um composto cristalino. O perfil 

de difração da βCD apresenta reflexões cristalinas em 8°, 10°, 12°, 19°, 20°, 22° além de 

reflexões cristalinas secundárias.  

Os difratogramas da MF (PM) e MAL (KND) ABAME-βCD apresentaram uma redução 

significativa da intensidade das reflexões cristalinas das substâncias isoladas, porém, observa-

se que na MAL (KND) há uma maior supressão das reflexões cristalinas. A MF (PM) e MAL 

(KND) apresentaram um padrão de difração de raios-X diferentes das substâncias isolada, 

indicando a provável formação de uma nova fase cristalina. Esta nova fase indica a provável e, 

portanto, a formação de uma disposição tridimensional diferente da ABAME e da βCD, 
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podendo ser um indício de complexação (CAPPELLO et al., 2007; DA SILVA JÚNIOR et al., 

2019). Na γ-CD tem suas reflexões cristalinas a partir de 8°, nas MF 1:1 e 2:1 (PMG1, PMG2) 

tivemos o melhor mascaramento das características da ABAME já nos malaxados e rotas as 

reflexões cristalinas foram com maior intensidade, indicando uma formação, porém com 

menor afinidade, por ainda mostrarem as reflexões com maior intensidade cristalina.  

 

 

Figura 14. Padrão de difração de raios-x da ABAME, βCD, γ-CD e seus respectivos sistemas 

formados. Nas proporções A e C 1:1 e B e D 2:1. 

 

A técnica de difração de raios X de pó possibilita verificar se a nova entidade química 

obtida apresenta diferenças nas fases sólidas em relação ao fármaco sólido original, apesar de 

na maioria dos casos os complexos de inclusão sólidos serem não cristalinos (BLAGDEN et 

al., 2007).  

5.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

O uso da microscopia eletrônica de varredura (MEV) nas ciências biomédicas tem sido 

tradicionalmente utilizado para caracterização da topografia da superfície celular e tecidual 

(COHEN HYAMS; MAM; KILLINGSWORTH, 2020). 



37 

 

 

Várias técnicas estão disponíveis para medir o tamanho e a forma das partículas. 

Entretanto, técnicas baseadas em microscopia eletrônica são frequentemente consideradas 

como os métodos preferidos para caracterizar suas propriedades dimensionais (GHOMRASNI 

et al., 2020). 

Como mostrado na fig. 15 A-B, a βCD apareceu como um cristal prismático com 

bordas, enquanto o composto era observado como cristal irregular. As imagens MEV da mistura 

física foram semelhantes à superposição simples do composto e ciclodextrina, na qual cristais 

de ciclodextrina e do composto podem ser observados. Entretanto, a morfologia e o tamanho 

das partículas no complexo de inclusão foram completamente diferentes entre eles. A 

morfologia do complexo de inclusão de βCD /ABAME era semelhante a βCD, e similar os 

resultados que foram obtidos por DRX. Além disso, o complexo de inclusão revelou vários 

cristais de forma irregular com ligações superficiais frouxas e o estado original da ciclodextrina 

e a ABAME não pôde ser observado de forma considerável.  
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Enquanto na fig. 15B, os cristais com o melhor mascaramento da βCD + ABAME 2:1 

se deu no ROTA γ (EVG2) 2:1 onde foi possível visualizar os cristais, de forma menos irregular 

e sem aparência porosa como no anterior (fig.15A). Já o MALß (KNDB1) 1:1 se apresentou 

em blocos mais compactos quando comparados as mesmas técnicas na concentração 1:1. 

Enquanto na γ-CD+ ABAME (fig. 15C) o mascaramento das estruturas originais 

também se manifestou, apresentando alterações nas formas, como pode ser observado no MALγ 

(KNDG1) 1:1 onde não é possível identificar características isoladas dos compostos, sugerindo 

que nessas concentrações é o melhor complexo.  

Enquanto na fig. 15D no método ROTA γ (EVG2) 2:1 estruturas a princípio 

prismáticas, se transformaram em cubos. E nesse caso apenas na mistura física foi possível ver 

Figura 15. A) Fotomicrografias da ABAME, βCD e seus respectivos sistemas formados nas 

concentrações 1:1, (B) Fotomicrografias da ABAME, βCD e seus respectivos sistemas formados nas 

concentrações 2:1, (C) Fotomicrografias da ABAME, γ-CD e seus respectivos sistemas formados nas 

concentrações 1:1, (D) Fotomicrografias da ABAME, γ-CD e seus respectivos sistemas formados nas 

concentrações 2:1. 
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ainda características dos compostos, indicando que no MAL γ (KNDG2) 2:1 e ROTA γ (EVG2) 

2:1 o complexo obteve êxito.  

Estes resultados mostraram que a morfologia dos complexos de inclusão é obviamente 

diferente da morfologia das CDs isoladas indicando uma possível  formação do complexo de 

inclusão (GAO et al., 2019). 

 

5.4 Análise in vitro (Lipase) 

A atividade enzimática foi determinada de acordo com (SLANC et al., 2009) com 

modificações. A lipase foi analisada com células do pâncreas de suínos, Type II (Sigma-

Aldrich, Brasil) diluída em tampão TRIZMA® Base, (Sigma-Aldrich, Brasil) a 75 mM, pH 8.5 

e para preparar o substrato palmitato de p-nitrofenila PNP (Sigma-Aldrich, Brasil), diluiu-se 

primeiramente em acetonitrila e depois em etanol na proporção de 1:4. O padrão utilizado foi 

Orlistat (Sigma-Aldrich, Brasil). As leituras foram realizadas no leitor de microplaca (Beckman 

Coulter®, DTX 800 Multimode Detector, Austrália) a 450 nm.  

As amostras foram identificadas na tabela 4 entre 1-15 exemplificadas no gráfico 

abaixo, representam todos os complexos de ABAME + CD bem como as mesmas isoladas. 

Amostras CI 50 µg/mL (±DP) Amostras CI 50 µg/mL (±DP) 

Orlistat 77± 0,02 6 MAL 1:1 βCD 87,3±0,72 

1 MAL 1:1 γ-CD 87 ± 1,7 7 MF 1:1 γ-CD 97,3±4,3 

3 ABAME 95,9 ± 1,9 9 MF 2:1 γ-CD 100,3±3,4 

4 ROT 1:1 βCD 93,3±4,2 12 MAL 2:1 βCD 98,3±3,1 

5 ROT 2:1 βCD 96,1±1,8 15 MF 1:1 βCD 93,7±0,5 

 

Tabela 4. Valores de CI50 as amostras superiores a 50% de inibição da enzima lipase 

testadas em concentração seriadas. Os dados estão representados como CI50 (± desvio 

padrão). 
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De acordo com os resultados obtidos das na Tabela 4, quando calculados o valor da 

concentração inibitória mínima, apresentou uma atividade de inibição da enzima lipase, 

significativa quando comparado ao padrão Orlistat com CI50 77±0.02, onde as amostras 

apresentaram fator de inibição superior a 87.3±1.7 chegando a 100.3±3.4.  

Dentre os estudos com triterpenos como agentes Antiobesidade é dada atenção para os 

triterpenos pentacíclicos (CARVALHO et al., 2015), classe na qual pertence a mistura 

ABAME. Em estudos anteriores, a ABAME isolada obteve um percentual de inibição da lipase 

de 80% (FERREIRA et al., 2017). No estudo aqui apresentado, os complexos de ciclodextrinas 

com ABAME conseguiram potencializar os efeitos inibitórios. O complexo 6 com menor taxa 

de inibição conseguiu chegar a 87,3± 0,7 já indicando um percentual 10% melhor que o padrão 

Orlistrat. Obtivemos complexos com ação inibitória acima de 90% que seriam MAL com βCD 

2:1, ROT com βCD nas duas concentrações, e a MF com βCD em 1:1 e a MF com γ-CD também 

Figura 16. Efeito da atividade inibitória da enzima lipase após tratamento com as 

amostras-testes (1-15) em concentração única de 1 µg/mL. Os dados estão expressos com 

(média ± EPM). *p<0.05 foi considerado estatisticamente significativo quando 

comparado ao grupo controle e os dados foram realizados no programa de estatística 

Software GraphPad Prism (versão 6.0). 



41 

 

 

na concentração 1:1, e não só mais também, o complexo MF com γ-CD 1:1 superou os 100% 

de inibição enzimática. Podendo vir a ser um fármaco com potencial de controle da obesidade, 

inclusive com melhor desempenho que o atual padrão Orlistat que teve percentual de inibição 

de 77% no presente estudo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O estudo teórico-computacional demonstrou que a complexação entre a ABAME e as 

CD, ocorre dentro da cavidade das CD com disposições moleculares diferentes para cada CD. 

Com ênfase nos complexos 2:1 que tiveram a menor energia de ativação, demonstrando assim 

um melhor acoplamento nessas concentrações. Os dados do DSC sugerem a formação de 

complexos com ambas as CD. As TG corroboram com esta afirmativa devido à diminuição da 

perda inicial de massa que está relacionada a moléculas de água no interior da cavidade das 

CD. A espectroscopia no infravermelho mostrou que ambas as preparações binárias para as CD, 

mistura física, malaxado e rota, evidenciaram o desaparecimento das bandas características da 

ABAME, sugestivo da formação dos complexos. 

 A difração de raios-x revelou alteração do perfil cristalino da ABAME e a formação 

de uma nova fase cristalina, sugerindo uma interação entre a ABAME e as CD, capaz de 

modificar o perfil cristalino. As análises no MEV corroboram com essa afirmativa pela 

alteração morfológica dos complexos, quando comparado com as fotomicrografias dos 

compostos isolados. 

Por conseguinte, os testes in vitro para inibição da lipase, mostraram-se promissores, 

pois a ABAME isolada foi capaz de inibir 95% da enzima, e os complexos, conseguiram superar 

essa média. 

Portanto, neste trabalho foram desenvolvidos novos insumos farmacêuticos, os CI de 

ABAME com βCD e γ-CD, trazendo à tona a necessidade de novos estudos destes insumos em 

formas farmacêuticas, afim de verificar sua compatibilidade com excipientes farmacêuticos. 
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7 PERSPECTIVAS 

 

• Realizar os ensaios de solubilidade em água e dissolução in vitro; 

• Desenvolver e validar o método analítico de quantificação da ABAME nos 

complexos de inclusão; 

• Realizar os ensaios pré-clínicos para antiobesidade in vivo.  
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