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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo aplicar uma estratégia da engenharia de cristais para o 

planejamento racional de sólidos multicomponentes de emtricitabina e cloridrato de 

ondansetrona e polimorfismo de efavirenz. O efavirenz é um Inibidor da Transcriptase 

Reversa Análogo de não-Nucleotídeo que possui baixa solubilidade aquosa causando uma 

baixa biodisponibilidade. Para este composto observou-se que o método de preparação induz 

uma forma polimórfica de efavirenz, forma III, e uma forma minoritária metaestável que, sob 

condição de temperatura e umidade ambiente, se transforma na forma III. Testes de 

solubilidade foram conduzidos e observou-se que a forma III possui solubilidade superior à 

forma I, comercialmente utilizada. Portanto, sugere-se que a forma III seja uma alternativa a 

ser considerada no desenvolvimento de uma nova formulação. A emtricitabina é um Inibidor 

da Transcriptase Reversa Análogo de Nucleotídeo e o cloridrato de ondansetrona, um fármaco 

administrado no controle dos efeitos colaterais induzidos pelo caráter citotóxico nos 

tratamentos quimioterápicos e radioterápicos. Estes dois fármacos apresentam alta 

solubilidade aquosa, porém às vezes um cocristal com baixa solubilidade pode ser uma opção 

para uma liberação lenta e sustentada do princípio ativo. Para estes dois compostos foram 

adotadas estratégias da engenharia de cristais com o objetivo de obter sólidos cristalinos 

multicomponentes destes compostos com propriedades distintas. Estas estratégias combinam 

os grupos funcionais de insumos farmacêuticos ativos a grupos carboxílicos que formam 

synthons supramoleculares por interação intermoleculares de hidrogênio. As interações 

intermoleculares de hidrogênio destes grupos foram observadas através de estruturas 

cristalinas depositadas na base de dados de Cambridge (CSD) e, para a emtricitabina 

observou-se que 86% das estruturas reportadas formam ligações de hidrogênio 

intermoleculares entre o fragmento fluorocitosina e o grupo carboxílico. Para o Cloridrato de 

Ondansetrona, 13% das estruturas reportadas apresentam ligações intermoleculares entre o 

imidazol e o grupo carboxílico, mediado pelo íon cloro. Com base na probabilidade de 

ocorrência destas interações, foram selecionados sete coformadores para a síntese de sólidos 

multicomponentes de emtricitabina com ácidos carboxílicos e três coformadores para obter 

sólidos multicomponentes de cloridrato de ondansetrona com dois ácidos carboxílicos e um 

aminoácido. Os sólidos multicomponentes foram sintetizados através dos procedimentos de 

preparação, como o slurry e a ativação mecanoquímica. As caracterizações físico-químicas de 

estados sólidos foram realizadas através de espectroscopia vibracional (infravermelha e 



 

 

Raman), análise cristalográfica através de difração de raios-X utilizando o método de pó e 

pelas técnicas de termogravimetria e calorimetria exploratória diferencial. 

Palavras-chave: Sólido multicomponente, cocristais, polimorfismo, Efavirenz, Emtricitabina 

e Cloridrato de Ondansetrona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This study deals with strategies for rational designing of multicomponent solids emtricitabine, 

and a salt ondansetron hydrochloride based on crystal engineering and polymorphism of 

efavirenz. The efavienz is a Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI) with 

low solubility. In this case, it was investigated the influence of the preparation method of 

efavirenz (Form I) using a solvent-assisted milling method which induces indeed the 

formation of a polymorphic form (form III). These results suggested that the described 

method produces the polymorph III as well as a small amount of a solvated metastable form. 

The solvate form latter changes into form III under room temperature and pressure conditions 

in the presence of atmospheric humidity. It was also observed that the form III was two times 

more soluble than form I. In this sense the form III could be a viable option to be considered 

in developing new formulations. The adopted strategies combined functional groups of the 

active pharmaceutical ingredients to obtain supramolecular targets by intermolecular 

hydrogen bonds. Two classes of drugs, a Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors 

(NNRTI), emtricitabine, and a salt ondansetron hydrochloride were studied in this 

perspective. The salt is responsible for controlling the side effect induced by cytotoxic 

chemotherapy and radiotherapy treatments. The screening strategies to obtain 

multicomponent solids were based on Cambridge (CSD) database. In case of emtricitabine, 

86% of the reported structures interact by intermolecular hydrogen bonds between the 

fragments fluorocytosine and the carboxylic groups. For ondansetron hydrochloride salt, 13% 

of the reported structures exhibit intermolecular bonds between the imidazole and carboxyl 

group mediated by the ion chloride. Based on these results, seven multicomponent solids 

forms of emtricitabine with carboxylic acid were successfully synthesized. Whereas three 

multicomponent solids for the ondansetron hydrochloride salt with two carboxylic acids and 

one amino acid containing carboxyl groups in its molecular structure were observed. The 

multicomponent solids were obtained through slurry and mechanochemical procedures. The 

physico-chemical characterizations were performed by Fourier Transform (infrared and 

Raman) vibrational spectroscopy measurements, powder X-ray diffraction, crystallographic 

analysis and Thermogravimetric and Differential Scanning Calorimetry thermal analysis.  

 

Keywords: Solid multicomponent cocrystals, polymorphism, Efavirenz, Emtricitabine and 

Ondansetron Hydrochloride. 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1 – Synthons envolvidos na formação de dímeros em ácido carboxílico (ácido 

benzoico). ........................................................................................................ 23 

Figura 2.2 – Ilustração de homosynthon e heterosynthons supramoleculares. ........................ 23 

Figura 2.3 – Synthons supramoleculares apresentados em polimorfos (forma II, III e V) 

de carbamazepina [38–40]. .............................................................................. 26 

Figura 2.4 – Quadro ilustrativo das quatro categorias do Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica (BCS). ................................................................................... 27 

Figura 2.5 – Exemplo de polimorfismo em cocristal (Carbamazepina e sacarina) [19, 64]. ... 29 

Figura 3.1 – Representação esquemática da estrutura molecular do Efavirenz. ..................... 33 

Figura 3.2 – DRXP de EFV na forma I: (a) calculado [99]; (b) experimental e ilustração 

de synthons formados na estrutura cristalina (topo). ......................................... 35 

Figura 3.3 – Espectro FTIR-ATR de EFV na forma I dividida em duas regiões:  600 – 

2000 cm
-1

 (acima) e 2000 – 3600 cm
-1

 (abaixo). .............................................. 36 

Figura 3.4 – Espectro FT-Raman de EFV na forma I dividida em duas regiões: 40 – 1800 

cm
-1

 (acima) e 2000 – 3600 cm
-1

 (abaixo). ....................................................... 36 

Figura 3.5 – Curvas TG (linha tracejada) e DSC (linha contínua) de EFV na forma I. .......... 37 

Figura 3.6 – Comparação entre os difratogramas de Efavirenz: a) matéria-prima na forma 

I; b) forma analisada após MGS; c) forma III obtida após a análise de (b); e 

d) forma III (calculada) [105]. ......................................................................... 39 

Figura 3.7 – Células unitárias de Efavirenz vistas ao longo do eixo c. Forma I (esquerda) 

e forma III (direita). ......................................................................................... 39 

Figura 3.8 – Espectros de FTIR-ATR de Efavirenz: a) matéria-prima na forma I; b) após 

MGS e c) após MGS da amostra de (b). ........................................................... 40 

Figura 3.9 – Espectros de FT-Raman do Efavirenz. Após MGS sob condições de 

temperatura ambiente – forma III (linha contínua); matéria-prima na forma I 

(linha pontilhada). ........................................................................................... 41 

Figura 3.10 – Comparação de Curvas TG (linha tracejada) e DSC (linha contínua) de EFV 

após ativação mecanoquímica assistida por gota de solvente (metanol), sob 

condição de temperatura ambiente (forma III) e matéria-prima de EFV na 

forma I. ........................................................................................................... 42 



 

 

Figura 3.11 – Comparação dos difratogramas de Efavirenz na forma III em função da 

temperatura onde descreve as fases obtidas após cada temperatura de 

aquecimento. ................................................................................................. 43 

 Figura 3.12 – DRXP de uma matéria-prima micronizada de Efavirenz. ............................... 45 

Figura 4.1 – Estrutura molecular plana de Emtricitabina. ..................................................... 46 

Figura 4.2 – DRXP de FTC na forma I: (a) calculado [122]; (b) experimental e ilustração 

de synthons formados na estrutura cristalina (topo). ......................................... 47 

Figura 4.3 – Espectro FTIR-ATR de FTC. ........................................................................... 48 

Figura 4.4 – Espectro FT-Raman de FTC. ............................................................................ 49 

Figura 4.5 – Curva DSC de FTC. ......................................................................................... 50 

Figura 4.6 – Heterosynthons supramoleculares formados entre o fragmento do grupo 

fluorocitosina e o grupo carboxílico. (I) Amina primária e Narom com grupo 

carboxílico não ligado; (II) dímero entre amina primária e Narom com grupo 

carboxílico; (III) ligação entre Narom e hidroxila do grupo carboxílico; (IV) 

ligação entre amina primária e carbonila do grupo carboxílico; (V) carbonila 

e hidroxila do grupo carboxílico não ligado; (VI) ligação entre carbonila e a 

hidroxila do grupo carboxílico. ........................................................................ 52 

Figura 4.7 – Histograma representativo da distribuição de distância das ligações do 

dímero (Figura 4.6 (II)). Ligação entre a amina primária e a carbonila do 

grupo carboxílico (direita) e ligação entre o Narom e a hidroxila do grupo 

carboxílico (esquerda). .................................................................................... 53 

Figura 4.8 – Histograma representativo da distribuição de distância da ligação 

intermolecular do Narom e a hidroxila do grupo carboxílico (esquerda) e da 

amina primária e a carbonila do grupo carboxílico (direita). ............................. 54 

Figura 4.9 – Histograma representativo da distribuição de distância entre carbonila e a 

hidroxila do grupo carboxílico. ........................................................................ 54 

Figura 4.10 – Comparação de DRXP de FTC com FTCBUT. ............................................... 59 

Figura 4.11 – Espectro FTIR-ATR de FTC (linha pontilhada), BUT (linha tracejada) e 

FTCBUT (linha contínua). ............................................................................ 60 

Figura 4.12 – Espectro FT-Raman de FTC (linha pontilhada) e FTCBUT (linha contínua). .. 61 

Figura 4.13 – Comparação de curvas DSC de FTCBUT com FTC. ...................................... 62 

Figura 4.14 – Comparação de DRXP de FTC e OXA com FTCOXA. .................................. 63 

Figura 4.15 – Espectro FTIR-ATR de FTC (linha pontilhada), FTCOXA (linha contínua) 

e OXA (linha tracejada). ................................................................................ 64 



 

 

Figura 4.16 – Espectro FT-Raman de FTC (linha pontilhada); FTCOXA (linha contínua) 

e OXA (linha tracejada). ................................................................................ 65 

Figura 4.17 – Comparação de curvas DSC de FTCOXA com FTC. ...................................... 66 

Figura 4.18 – Comparação de DRXP de FTC e SUC com FTCSUC. .................................... 67 

Figura 4.19 – Espectro FTIR-ATR de FTC (linha pontilhada); FTCSUC (linha contínua) 

e SUC (linha tracejada). ................................................................................ 68 

Figura 4.20 – Espectro FT-Raman de FTC (linha pontilhada); FTCSUC (linha contínua) e 

SUC (linha tracejada). ................................................................................... 69 

Figura 4.21 – Comparação de curvas DSC de FTCSUC com FTC. ....................................... 70 

Figura 4.22 – Comparação de DRXP de FTC e SAL com FTCSAL. .................................... 71 

Figura 4.23 – Espectro FTIR-ATR de FTC (linha pontilhada); FTCSAL (linha contínua) 

e SAL (linha tracejada). ................................................................................. 72 

Figura 4.24 – Espectro FT-Raman de FTC (linha pontilhada); FTCSAL (linha contínua) e 

SAL (linha tracejada). ................................................................................... 73 

Figura 4.25 – Comparação de curvas DSC de FTCSAL com FTC. ....................................... 74 

Figura 4.26 – Comparação de DRXP de FTC com FTCACE, FTCMEL, FTCBEZ e 

FTCMOL. ..................................................................................................... 75 

Figura 5.1 – Estrutura molecular plana de cloridrato de ondansetrona diidrato...................... 77 

Figura 5.2 – Comparação de DRXP de OND calculado [139] (a);  experimental (b) e 

ilustração de synthons formados na estrutura cristalina (topo). ......................... 78 

Figura 5.3 – Curvas TG (linha tracejada) e DSC (linha contínua) de OND. .......................... 79 

Figura 5.4 – Espectro FTIR-ATR de OND. .......................................................................... 80 

Figura 5.5 – Espectro FT-Raman de OND. ........................................................................... 81 

Figura 5.6 – Synthons supramoleculares formados na estrutura cristalina de OND [139]. ..... 82 

Figura 5.7 – Desenho dos possíveis synthons formadores da amina primária com grupo 

carboxílico. (I) busca livre; (II) busca restrita (comprimento de ligações de 

hidrogênio). ..................................................................................................... 83 

Figura 5.8 – Comparação de DRXP de ONDOXA com OND e OXA. ................................. 86 

Figura 5.9 – Espectro FTIR-ATR de OXA (linha tracejada), OND (linha pontilhada) e 

ONDOXA (linha contínua). ............................................................................. 87 

Figura 5.10 – Espectro FT-Raman de OXA (linha tracejada), OND (linha pontilhada) e 

ONDOXA (linha contínua)............................................................................ 87 

Figura 5.11 – Comparações das curvas TG (linha tracejada) e DSC (linha contínua) de 

ONDOXA com OND. ................................................................................... 88 



 

 

Figura 5.12 – Comparação de DRXP de ONDSAL com OND e SAL. ............................ 90 

Figura 5.13 – Espectro FTIR–ATR de SAL (linha tracejada), OND (linha 

pontilhada) e ONDSAL (linha contínua).  ................................................... 91 

Figura 5.14 – Espectro FT-Raman de SAL (linha tracejada), OND (linha pontilhada) 

e ONDSAL (linha contínua). ...................................................................... 91 

Figura 5.15 – Comparações de curvas de TG e DSC de ONDSAL com OND.  ............... 92 

Figura 5.16 – Comparação de DRXP de ONDHIS com OND e HIS. .................................... 93 

Figura 5.17 – Espectro FTIR-ATR de HIS (linha tracejada), OND (linha pontilhada) e 

ONDHIS (linha contínua). ............................................................................. 94 

Figura 5.18 – Espectro FT-Raman de HIS (linha tracejada), OND (linha pontilhada) e 

ONDHIS (linha contínua). ............................................................................. 95 

Figura 5.19 – Comparação de curvas TG (linha tracejada) e DSC (linha contínua) de 

ONDHIS e OND. .......................................................................................... 96 

Figura A.1 – Imagens dos instrumentos utilizados no processo de síntese dos sólidos: 

moinho de bolas, agitador magnético e balança de precisão. .......................... 114 

Figura B.1 – Imagem do espectrômetro de FT-Raman e FTIR. ........................................... 115 

Figura B.2 – Imagem do difratrômetro de raios X de pó. .................................................... 116 

Figura B.3 – Imagem do equipamento de análise térmica de DSC. ..................................... 117 

Figura B.4 – Imagem do equipamento de análise térmica simultânea TG-DTA/DSC. ......... 118 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 3.1 – Propriedades físicas de Efavirenz [101, 102]. ................................................... 33 

Tabela 4.1 – Propriedades físicas de Emtricitabina [118–120]. ............................................. 46 

Tabela 4.2 – Lista de heterosynthons supramoleculares e distâncias obtidas a partir da 

Figura 4.6. ..................................................................................................... 55 

Tabela 4.3 – Relação de coformadores carboxílicos [118]. ................................................... 56 

Tabela 4.4 – Quantidade de massa utilizada para cada coformador, suas razões 

estequiométricas e a quantidade do sólido obtido no final da síntese por 

slurry. ......................................................................................................... 57 

Tabela 4.5 – Quantidade de massa utilizada para cada coformador e suas razões 

estequiométricas para o processo de síntese por MGS. ................................ 58 

Tabela 5.1 – Propriedades físicas de cloridrato de ondansetrona [118].................................. 77 

Tabela 5.2 – Lista de coformadores carboxílico e aminoácido [118]. .................................... 83 

Tabela 5.3 – Quantidade de massa utilizada para cada coformador, suas razões 

estequiométricas e a quantidade do sólido obtido no final da síntese por 

slurry. ......................................................................................................... 84 

Tabela 5.4 – Quantidade de massa utilizada para cada coformador, suas razões 

estequiométricas e a quantidade do sólido obtido no final da síntese por 

MGS. ............................................................................................................ 85 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

IFA Insumo Farmacêutico Ativo  

EFV Efavirenz 

OND Cloridrato de Ondansetrona 

FTC Emtricitabina 

FTIR  Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho médio por 

Transformada de Fourier  

ATR Refletância Total Atenuada 

FT-RAMAN Espectroscopia Raman por Transformada de Fourier 

DRXP Difração de Raios X via método de pó 

TG Termogravimetria  

DSC Calorimetria Exploratória Diferencial 

CSD Cambridge Structural Database  

CCDC Cambridge Crystallographic Data Center  

BCS Biopharmaceutics Classification System 

GRAS Generally Recognized As Safe 

BUT Ácido Butírico 

OXA Ácido Oxálico 

SAL Ácido Salicílico 

SUC Ácido Succínico 

HIS L-Histidina 

FTCBUT Emtricitabina e Ácido Butírico 

FTCSUC Emtricitabina e Ácido Succínico 

FTCSAL Emtricitabina e Ácido Salicílico 

FTCOXA Emtricitabina e Ácido Oxálico 

FTCMOL Emtricitabina e Ácido Malônico 

FTCBEZ Emtricitabina e Ácido Benzoico 

FTCACE Emtricitabina e Ácido Acético 

ONDOXA Cloridrato de Ondansetrona e Ácido Oxálico 

ONDSAL Cloridrato de Ondansetrona e Ácido Salicílico 

ONDHIS Cloridrato de Ondansetrona e L-Histidina 

MG Ativação Mecanoquímica 

MGS Ativação Mecanoquímica com adição de gotas de Solventes 



 

 

NRTI    Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors 

NNRTI Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors 

HIV-1 Human Immunodeficiency Virus Type 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.aidsmeds.com/archive/NNRTIs_1612.shtml


 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................ 19 

1.1 Objetivos .................................................................................................................. 21 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 22 

2.1 Engenharia de Cristais .............................................................................................. 22 

2.2 Polimorfismo ............................................................................................................ 25 

2.3 Cocristal ................................................................................................................... 28 

2.4 Métodos de Cocristalização ...................................................................................... 31 

3 EFAVIRENZ............................................................................................................ 33 

3.1 Caracterização da matéria-prima ............................................................................... 34 

3.2 Método de Preparação .............................................................................................. 38 

3.3 Resultados e Discussão ............................................................................................. 38 

3.4 Conclusão ................................................................................................................. 44 

4 EMTRICITABINA ................................................................................................... 46 

4.1 Caracterização da matéria-prima ............................................................................... 47 

4.2 Estratégia para o Planejamento de Sólidos Multicomponentes de Emtricitabina ........ 51 

4.3 Métodos de Preparação ............................................................................................. 56 

4.3.1 Sólidos Multicomponentes de FTC obtidos por Slurry .............................................. 57 

4.3.2 Sólidos Multicomponentes de FTC obtidos por MGS ................................................ 57 

4.4 Resultados e Discussão ............................................................................................. 58 

4.4.1 FTCBUT ................................................................................................................... 58 

4.4.2 FTCOXA .................................................................................................................. 63 

4.4.3 FTCSUC ................................................................................................................... 67 

4.4.4 FTCSAL ................................................................................................................... 71 

4.5 Conclusões ............................................................................................................... 75 

5 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA ................................................................. 77 

5.1 Caracterização da matéria-prima ............................................................................... 78 

5.2 Estratégia para o Planejamento de Sólidos Multicomponentes de OND .................... 82 

5.3 Métodos de Preparação ............................................................................................. 84 

5.3.1 Sólidos Multicomponentes de OND obtidos por slurry .............................................. 84 

5.3.2 Sólidos Multicomponentes de OND obtidos por MGS ............................................... 84 

5.4 Resultados e Discussão ............................................................................................. 85 

5.4.1 ONDOXA ................................................................................................................. 85 

5.4.2 ONDSAL .................................................................................................................. 89 



 

 

5.4.3 ONDHIS ................................................................................................................... 93 

5.5 Conclusões ............................................................................................................... 97 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 98 

7 PERSPECTIVAS ................................................................................................... 100 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 101 

APÊNDICES .......................................................................................................... 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Qual o melhor caminho para melhorar as propriedades físico-químicas de um fármaco 

sem modificar sua estrutura molecular? 

Os insumos farmacêuticos são administrados nas mais variadas formas, sendo a forma 

oral frequentemente administrada no estado sólido como parte integrante de um tipo de 

dosagem, como os comprimidos e as cápsulas. Estes são em sua grande maioria obtidos 

através de sólidos cristalinos que podem exibir propriedades físico-químicas únicas, tais como 

higroscopicidade, morfologia e solubilidade. No entanto, a grande maioria destes compostos 

não possuem propriedades moleculares altamente desejáveis que possam exibir potencial 

máximo de desempenho em propriedades farmacológicas. A necessidade de obter uma forma 

sólida cristalina com propriedades físico-químicas ditas desejáveis tem sido focada na 

formação de polimorfo, solvato, hidrato ou sal de um insumo farmacêutico ativo. Contudo, os 

cocristais farmacêuticos surgem como uma alternativa à classe de formas sólidas cristalinas 

farmacêuticas. Estes provêm com uma alternativa para modificar propriedades físico-

químicas de um insumo farmacêutico ativo, sem a necessidade de modificar a coesão 

molecular, ou seja, sem alterar as ligações covalentes de uma molécula. Nesta perspectiva, os 

cocristais farmacêuticos exploram a química supramolecular de um insumo farmacêutico 

ativo para criar uma nova forma cristalina através da formação de um cristal multicomponente 

que compreende o insumo farmacêutico ativo e um segundo agente denominando de 

coformador.  

Os compostos moleculares orgânicos caracterizam-se por um acentuado contraste 

entre fortes interações intramoleculares e as mais fracas, as interações intermoleculares, 

responsáveis pelas propriedades físicas específicas de compostos moleculares. Baseado neste 

tipo de interação, uma estratégia é montada para o planejamento de novos sólidos cristalinos 

através da engenharia de cristais. Esta estratégia é feita considerando que os grupos funcionais 

de um insumo farmacêutico ativo e do coformador e suas possíveis interações 

intermoleculares de hidrogênio são associadas em geometria de motivos (synthons 

supramoleculares). Com o objetivo de aplicar estratégias de engenharia de cristais associada 

aos synthons supramoleculares entre grupos funcionais de insumos farmacêuticos ativos, para 

obter sólidos multicomponentes que possam melhorar suas propriedades físico-químicas, 

foram consideradas neste trabalho as definições de cocristais propostas por Aitipamula et al. 

[1] e Almarsson et al. [2]. Nestas definições os cocristais são considerados como materiais 
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sólidos cristalinos monofásicos compostos por duas ou mais moléculas diferentes e/ou 

compostos iônicos geralmente numa proporção estequiométrica, em que pelo menos um 

destes compostos moleculares forma synthon (s) supramolecular (s) com o restante do(s) 

componente (s). 

Considerando esta estratégia com uma perspectiva para planejamento de novas formas 

sólidas cristalinas, três insumos farmacêuticos ativos com propriedades distintas foram 

estudados neste trabalho. Dois destes compostos, emtricitabina e cloridrato de ondansetrona, 

foram estudados sob o ponto de vista de cocristais farmacêuticos. A emtricitabina é um 

Inibidor da Transcriptase Reversa Análogo não Nucleotídeo, usado em associação com 

agentes antirretrovirais no tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana do 

tipo 1. O cloridrato de ondansetrona é um carbazol antiemético que atua como um inibidor 

seletivo de 5-hidroxitriptamina3 (5-HT3), administrada no controle de náuseas e vômitos 

induzidos pelo caráter citotóxico nos tratamentos quimioterápicos e radioterápicos. Outro 

insumo farmacêutico ativo estudado foi o efavirenz, um Inibidor da Transcriptase Reversa 

Análogo Nucleotídeo. Porém, este foi estudado sob o ponto de vista de polimorfismo, em que 

o método de preparação aplicado induziu uma forma polimórfica. As novas formas sólidas 

multicomponentes obtidas para emtricitabina e cloridrato de ondansetrona foram obtidas por 

dois métodos de preparação, slurry e ativação mecanoquímica. No entanto, para o polimorfo 

efavirenz foi apenas aplicado um método de preparação, a ativação mecanoquímica. Todos 

estes sólidos cristalinos foram caracterizados através de técnicas físico-químicas de estado 

sólido como espectroscopia vibracional (Raman e infravermelha), morfológica (difração de 

raios-X – método de pó) e análise térmica (Termogravimetria e Caloria Exploratória 

Diferencial).  

O desenvolvimento deste trabalho deu-se de forma independente. Na seção 2 será 

apresentada uma revisão bibliográfica acerca dos temas e metodologias envolvidos no estudo 

deste trabalho. Em seguida, na seção 3 será descrita a metodologia empregada para obtenção 

do polimorfo de Efavirenz, bem como os resultados e discussões. Posteriormente, na seção 4 e 

5 serão descritas as estratégias para obtenção de sólidos multicomponentes de Emtricitabina e 

Cloridrato de Ondansetrona, respectivamente. Por fim, na seção 6 serão apresentadas as 

considerações finais e na seção 7 as perspectivas sobre este trabalho.  
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1.1 Objetivos  

 

a) Geral  

- Desenvolvimento de novas formas sólidas cristalinas multicomponentes 

através da engenharia de cristais.  

b) Específicos 

- Obter nova forma polimórfica de Efavirenz induzida pelo método de 

preparação; 

- Utilizar estratégias de planejamento para novas formas sólidas 

multicomponentes de Emtricitabina e Ondansetrona; 

- Sintetizar formas sólidas cristalinas através dos métodos de moagem assistida 

por solvente e/ou slurry;  

- Caracterizar formas sólidas cristalinas via técnicas espectroscópica, 

morfológica e de análise térmica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será apresentada uma breve revisão bibliográfica de conceitos e 

métodos de cocristalização utilizados no desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.1 Engenharia de Cristais 

 

Engenharia de cristais pode ser definida como o entendimento das interações 

intermoleculares no contexto de estrutura cristalina [3]. O termo engenharia de cristais foi 

introduzido por Pepinsky em 1955 [4] e aplicado inicialmente por Schmidt [5] em reações 

químicas de estado sólido para desenvolver meios que melhorassem as reações orgânicas [3, 

6]. O conceito de engenharia de cristal é aplicado em diversas áreas científicas como a ciência 

dos materiais, nanotecnologia e também na indústria farmacêutica [7] e geralmente envolve 

projeto e estudo de novos materiais com propriedades específicas para uma infinidade de 

aplicações [8–10]. Com base neste conceito, o cristal é considerado como uma entidade 

supramolecular [11] (aquilo que está além da molécula), e esta não é meramente uma coleção 

de moléculas, mas têm características estruturais e propriedades que não estão presentes nas 

moléculas individuais, mas no seu conjunto. Portanto, as características estruturais de um 

cristal são mais bem descritas em termos dos padrões de interação supramolecular em vez dos 

termos moleculares. Para o planejamento destas interações na estrutura cristalina, fazem-se 

necessários tipos de ligações de natureza direcional, como as ligações de hidrogênio [12–15]. 

Dessa maneira, diferentes tipos de ligações de hidrogênio de intensidades variáveis são 

empregadas para descrever as interações supramoleculares, considerando-se desde as ligações 

mais fortes, O
...
HO e OH

...
N, até a mais fraca, como CH

...
Cl [3].  

Devido ao potencial de interações intermoleculares que cada molécula pode exibir 

por apresentar grupos funcionais capazes de formar estes tipos de interações intermoleculares 

de hidrogênio quando aplicados a sistemas multicomponentes, a engenharia requer a 

identificação destas interações entre os grupos funcionais presentes na estrutura cristalina de 

um sólido cristalino a ser formado. Desse modo identificam-se os synthons supramoleculares 

formados entre os grupos funcionais da (s) moléculas (s) em estudo. Esses synthons são grupo 

de interações não covalentes que liga as unidades moleculares, em analogia aos synthons 

moleculares de sínteses orgânicas [16]. A Figura 2.1 ilustra a relação entre um grupo 

funcional e um synthon supramolecular presente na estrutura cristalina de um ácido 

carboxílico (ácido benzoico). A molécula de ácido benzoico, portadora de grupo funcional 
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com átomos doadores e aceptores de elétrons, conectados por estes, forma, desse modo, 

interações intermoleculares, constituindo supermoléculas formadoras da estrutura cristalina. 

 

                 

    Molécula                 Grupo funcional    

            

         

             Synthon                         Molécula na estrutura cristalina 

 

Figura 2.1 – Synthons envolvidos na formação de dímeros em ácido carboxílico (ácido benzoico).  

 

Quando formados entre os mesmos grupos funcionais, os synthons são 

classificados como homosynthon supramolecular e heterosynthon supramolecular (Figura 

2.2), quando formados por diferentes grupos funcionais [17–19]. Diversos estudos das 

possíveis geometrias de homosynthons e heterosynthons supramoleculares foram reportados 

na literatura. Podemos citar os homosynthons supramoleculares que podem ser vistos nos 

dímeros de ácido carboxílicos e dímeros de amidas [20, 21], e os heterosynthons 

supramoleculares podem ser vistos também em ácido carboxílico
...
amida, dentre outros [22, 

23]. 

       

     Homosynthons            Heterosynthons  

 

Figura 2.2 – Ilustração de homosynthon e heterosynthons supramoleculares. 

 

O primeiro passo para descrever os synhtons supramoleculares entre os grupos 

funcionais dos componentes envolvidos na estrutura cristalina é seguir as regras de ligações 

de hidrogênio indicadas por M. C. Etter [24, 25], devido ao fato de que as estratégias para o 
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desenho de sólidos multicomponentes concentram-se nas consequências organizacionais 

dessas ligações. Essas regras fornecem informações úteis sobre os padrões preferenciais de 

conectividade e seletividade para um grupo funcional ou para um conjunto de grupos 

funcionais; desse modo favorecem os tipos de ligações de hidrogênio energeticamente 

favoráveis nas associações intermoleculares.  A primeira regra foi desenvolvida por Donohue 

[26], observando que todos os átomos de hidrogênio ácidos, disponíveis em uma molécula, 

participaram das ligações de hidrogênio na estrutura cristalina. A segunda regra, 

complementar à primeira, estabelece que todos os bons aceptores de elétrons são utilizados na 

ligação de hidrogênio quando existirem doadores disponíveis [14].  E a terceira regra afirma 

que o melhor doador e o melhor aceitador formarão preferencialmente ligações de hidrogênio 

um com o outro [24]. Através dessas informações sobre as possíveis ligações de hidrogênio 

intermoleculares, parte-se para a análise de frequência de ocorrência destes tipos de 

interações. Esta análise pode ser feita através do banco de dados de estruturas cristalinas da 

Cambridge (Cambridge Structural Database – CSD e Cambridge Crystallographic Data 

Center (CCDC) [27], uma das ferramentas que servem para estudar uma vasta coleção de 

estruturas cristalinas relatadas (aproximadamente 650.000 na atualização de 2013). Esta base 

de dados permite a identificação da frequência de ocorrência de synthons supramoleculares 

em distintos grupos funcionais já reportados na literatura científica. Dessa maneira, pode-se 

determinar se existe preferência de ligações de hidrogênio para grupos funcionais individuais 

(preferências em termos de seletividade dos padrões de agregados moleculares gerados por 

estas ligações de hidrogênio).  

A competição entre ligações de hidrogênio e outras interações intermoleculares 

podem ser introduzidas e avaliadas sistematicamente, uma vez que as propriedades intrínsecas 

de organização dos grupos funcionais de ligação de hidrogênio estão estabelecidas. 

Entretanto, dependendo do tipo de interação e dos processos que contribuem para a nucleação 

de cristais, as ligações de hidrogênio fracas ou outros contatos intermoleculares, bem menos 

definidos, podem ser também capazes de controlar a organização das moléculas em um 

cristal. Além disso, as interações fracas podem ser determinantes no controle da agregação 

molecular, e a possibilidade de tais interações também não deve ser abandonada na 

interpretação de dados obtidos sobre as interações formadas [28]. 

Os insumos farmacêuticos ativos (IFAs) representam particularmente um grande 

desafio para a engenharia de cristais, por serem inerentemente predispostos a formar 

estruturas com variações de synthons supramoleculares e sua atividade farmacológica ser 

normalmente o resultado da presença de um ou mais grupos funcionais [19]. Eles também 
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podem existir numa variedade de formas sólidas distintas, incluindo polimorfos, solvatos, 

hidratos, sais, cocristais e sólidos amorfos. Cada uma dessas formas exibe propriedades 

físico-químicas únicas que podem influenciar significativamente a biodisponibilidade, 

estabilidade, purificação na fabricação, além de outras características que podem afetar a sua 

funcionalidade [29]. 

 

2.2 Polimorfismo  

 

Polimorfismo pode ser definido como a capacidade de um composto existir em 

duas ou mais fases cristalinas. Tal fenômeno pode ocorrer devido às diferenças no 

empacotamento de moléculas na rede cristalina, flexibilidade conformacional e competições 

entre synthons supramoleculares [30, 31]. O primeiro exemplo de polimorfismo de compostos 

moleculares foi relatado por Liebig e Wöhler em 1832 [32], que descreveram o arrefecimento 

lento de uma solução aquosa de benzamida aquecida, produzindo cristais em forma de 

agulhas que se transformavam em cristais rômbicos, obtendo-se por fim uma mudança na 

morfologia do cristal. Esse fenômeno tem uma grande importância na indústria farmacêutica, 

visto que diferentes polimorfos podem apresentar diferentes propriedades físico-químicas, 

como a solubilidade e a velocidade de dissolução, os quais, por sua vez, afetam a 

biodisponibilidade e a estabilidade dos fármacos [33]. Pode-se citar como exemplo a 

carbamazepina, que é um anticonvulsivante utilizado no tratamento da epilepsia e neuralgia 

trigeminal e que se cristaliza em quatro diferentes polimorfos anidros [34]. O synthon 

supramolecular que apresenta a carbamazepina corresponde à sua porção funcional que 

comumente forma homosynthons cíclicos usando orientação syn-anti do grupo NH da 

carboxamida [17, 35]. A Figura 2.3 apresenta três formas polimórficas, dentre as quais a 

forma III [36] se cristaliza na célula primitiva monoclínica e os synthons supramoleculares 

formam dímeros entre si. A forma II [37] cristaliza-se em uma estrutura trigonal que também 

apresenta synthons supramoleculares formando dímeros, como apresentado na forma III; 

entretanto, apresenta um empacotamento cristalino diferente desta. Por fim, a forma V [38] 

apresenta um arranjo diferente dos synthons supramoleculares com as importantes ligações de 

hidrogênio formando uma cadeia entre os grupos doadores e aceptores de elétrons.  
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Forma II                      Forma III  

 

 

 Forma V  

 

Figura 2.3 – Synthons supramoleculares apresentados em polimorfos (forma II, III e V) de 

carbamazepina [38–40]. 

 

As propriedades de diferentes polimorfos podem ser relacionadas do ponto de 

vista da estabilidade termodinâmica através das relações enantiotrópicas ou monotrópicas 

[41–44]. Polimorfos são classificados como enantiotrópicos quando estão relacionados por 

uma transformação estrutural reversível, isto é, existe uma interseção entre as curvas das 

energias dos polimorfos abaixo do ponto de fusão. Caso contrário, a transformação 

polimórfica é irreversível, e os polimorfos são descritos como monotrópicos [45, 46].  

A indústria farmacêutica está focada no desenvolvimento de formulações 

baseadas em formas polimórficas mais estáveis. Porém, aumentar a solubilidade do fármaco 

mantendo uma forma sólida estável é, na maioria das vezes, uma parte crítica no processo de 

desenvolvimento farmacêutico. No entanto, existem situações em que formas metaestáveis 

são desenvolvidas. As justificativas para desenvolver uma forma metaestável normalmente 

envolvem a necessidade de uma rápida dissolução/elevada concentração para alcançar uma 

rápida absorção e melhorar a eficácia ou uma solubilidade mais elevada, dessa maneira 

conseguindo uma absorção sistêmica aceitável em fármaco de baixa solubilidade [47]. Um 

exemplo de uso de uma forma metaestável é o abecarnil [48], que foi escolhido no início do 
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desenvolvimento da formulação devido à sua facilidade de cristalização. A formulação de 

abecarnil na forma C, termodinamicamente estável, foi abandonada devido à grande diferença 

nas propriedades físico-químicas em comparação com a forma metaestável. Também é 

considerada por um conjunto de moléculas a influência da mudança na estrutura cristalina de 

fármacos em sua dissolução, destacado pela primeira vez para o palmitato de cloranfenicol, na 

década de 1960, em que o polimorfo metaestável B demonstrou possuir uma maior absorção 

no ser humano do que o polimorfo A [49]. Desse modo, conclui-se que polimorfos com 

grandes diferenças de energia livre apresentam maior variação na solubilidade, portanto a 

forma metaestável poderá ser explorada como uma alternativa para aumentar a absorção e 

biodisponibilidade. 

 No que diz respeito à solubilidade e permeabilidade do fármaco na administração 

oral, o mesmo é classificado de acordo com o Sistema de Classificação Biofarmacêutica (BCS 

- Biopharmaceutics Classification System) [50]. Este sistema foi desenvolvido para orientar a 

relação de correlação entre a dissolução do fármaco in vitro e a biodisponibilidade in vivo 

[51]. Utilizando-se desses dois critérios para caracterizar a absorção oral dos fármacos, o BCS 

classifica-os em quatro categorias diferentes (Figura 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Quadro ilustrativo das quatro categorias do Sistema de Classificação Biofarmacêutica 

(BCS). 

 

Estima-se que cerca de 30% dos fármacos comercialmente desenvolvidos 

pertencem à classe II, ou seja, exibem limitações para administração por via oral devido à sua 

baixa solubilidade [51]. Por outro lado, a classe I seria a ideal para qualquer IFA, por possuir 

alta solubilidade e permeabilidade, resultando numa significativa melhoria da absorção por 

via oral; tal fato conduz a uma maior biodisponibilidade. O aumento da solubilidade de IFAs 
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pouco solúveis [52] permanece um desafio científico e representa um problema prático para a 

indústria farmacêutica [53]. A classe de cocristal farmacêutico tem contribuído na diversidade 

de formas disponíveis para o desenvolvimento farmacêutico, permitindo modificar 

importantes propriedades físico-químicas dos fármacos.  

 

2.3 Cocristal  

 

Cocristal define uma classe de sólidos cristalinos que ocorrem quando as moléculas 

complementares de diferentes estruturas cristalizam-se em fase única, contendo proporções 

estequiométricas dos componentes [2]. Gautam R. Desiraju [54] define cocristal em termos de 

complexos moleculares nos quais os cristais multicomponentes formam interações não 

covalentes específicas entre moléculas distintas. De acordo com Morissette et al. [55], 

cocristais farmacêuticos pertencem a uma família mais ampla de sistemas cristalinos 

multicomponentes, os quais incluem sais, solvatos, clatratos, hidratos e cristais de inclusão; 

sendo a principal diferença entre os solvatos e os seus cocristais o estado físico dos seus 

componentes individuais [19, 56–59]. Se um dos componentes é líquido à temperatura 

ambiente, seus cristais são designados solvatos, enquanto que, se ambos os componentes são 

sólidos à temperatura ambiente, os cristais são designados como cocristais. Em termos de 

synthons supramoleculares, Aakeroy et al. [60] define cocristais como espécies constituídas 

de moléculas neutras, as quais são sólidos à temperatura ambiente e formam uma estrutura 

cristalina homogênea que contém blocos de construção com estequiometria definida. Porém, 

neste trabalho foram consideradas as definições de cocristais propostas por Aitipamula et al. 

[1] e Almarsson et al. [2]. Nestas definições os cocristais são considerados como materiais 

sólidos cristalinos monofásicos compostos por duas ou mais moléculas diferentes e/ou 

compostos iônicos geralmente numa proporção estequiométrica, em que pelo menos um 

destes compostos moleculares forma synthon (s) supramolecular (s) com o restante do(s) 

componente (s). 

Os cocristais podem ser obtidos por estratégias montadas através da engenharia de 

cristais. Desse modo, é possível separar e analisar apenas algumas interações intermoleculares 

significativas entre os distintos componentes químicos e um grande número de interações que 

caracteriza uma estrutura cristalina estável [61]. A formação de cocristal, além do desenho 

racional de sua estrutura no processo de síntese, está sujeita a fatores cinéticos desconhecidos. 

No entanto, é possível que um composto possa ser induzido a formar um cocristal em certas 

condições [62], podendo também formar polimorfos tanto da molécula original quanto de seus 
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cocristais. A maioria dos casos de polimorfismo em cocristais é resultado de flexibilidade 

conformacional e/ou de alterações mínimas no empacotamento cristalino [62], onde as 

ligações de hidrogênio permanecem formando heterosynthons supramoleculares [63]. A 

Figura 2.5 apresenta um polimorfismo de cocristais constituído basicamente de variações de 

seus synthons formadores.  

       

 

Figura 2.5 – Exemplo de polimorfismo em cocristal (Carbamazepina e sacarina) [19, 64]. 

 

A capacidade dos cocristais para atacar problemas de instabilidade física de 

fármacos, tais como a formação de hidratos devido à exposição a altas umidades relativas 

(RH), é uma das primeiras vantagens tecnológicas demonstradas pela cocristalização [65, 66]. 

Entretanto, um dos principais desafios na administração de um fármaco é a redução da 

biodisponibilidade causada por uma baixa solubilidade que limite sua dissolução e que 

também pode ser resolvida do ponto de vista da cocristalização. Ainda que uma elevada 

solubilidade seja desejada para liberação rápida de um fármaco, um cocristal com baixa 

solubilidade pode ser uma opção para uma liberação lenta e sustentada do princípio ativo [67–

69]. Por exemplo, a cocristalização da fluoxetina HCl com ácido benzoico reduz a 

solubilidade, porém os cocristais com ácido succínico e fumárico apresentam uma melhor 

solubilidade [70]. Além disso, a estabilidade química de um IFA pode ser diferente dos seus 

cocristais, devido aos grupos funcionais que participariam das interações apresentarem 

distintos arranjos espaciais. Um exemplo de tal fenômeno é a estabilidade química do 

adefovir dipivoxil, que foi melhorada através de cocristalização com sacarina [71]. Artigos 

recentes enfatizam o desenvolvimento e a importância de cocristais farmacêuticos, como a 

nova composição do tenofovir desaproxila e ácido fumárico em uma razão estequiométrica de 

2:1 para aplicação antirretroviral [72].  

 De maneira análoga aos cocristais, os sais são também sistemas 

multicomponentes que podem ter diferentes propriedades físicas e químicas. Nos sais, os 
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prótons são transferidos do ácido para a base e permanecem no estado iônico; visto que em 

cocristais ambas as moléculas permanecem no estado neutro. Desse modo, o sal de cocristal 

refere-se a um cristal formado entre um composto neutro e um sal que pode ou não ser o sal 

do composto neutro. Isso inclui os cocristais como são conhecidos e aqueles cocristais que 

contêm um sal inorgânico e uma molécula neutra, denominados de cocristais iônicos [57, 70, 

73–75]. As propriedades de cocristais e os seus sais são semelhantes em muitos aspectos. 

Ambos os sais e seus cocristais têm geralmente estequiometrias bem definidas, e a sua 

solubilidade é sensível aos efeitos de seus componentes, restringindo-se aos íons para os sais 

e os coformadores para cocristais [76–80].  

Além das classes de cocristais e seus sais, os compostos racêmicos formam 

cocristais entre dois enantiômeros opostos, uma vez que os enantiômeros são moléculas com 

propriedades distintas [81]. Existe uma tendência no desenvolvimento de medicamentos 

quirais em função de que enantiômeros opostos podem apresentar diferentes farmacocinéticas 

e efeitos farmacológicos em diferentes enantiômeros [82, 83]. Portanto, alguns exemplos de 

fármacos comercializados sob a forma de mistura racêmica incluem a fluoxetina, loratadina, 

omeprazol e a varfarina.  

A abordagem dos cocristais requer o desenvolvimento de uma biblioteca de 

agentes supramoleculares que sejam cristalizáveis, isto é, que possuam synthons adequados 

para desempenhar o papel do coformador [84]. Uma vez que um IFA foi selecionado para um 

ensaio de cocristalização, um coformador farmaceuticamente aceitável, não-tóxico, deve ser 

escolhido, de modo a dar origem a um produto que possa ser usado numa formulação 

farmacêutica. Isso limita o número de coformadores àqueles que tenham sido aprovados para 

consumo por seres humanos, como os excipientes farmacêuticos e compostos classificados 

com status GRAS (Generally Recognized As Safe) [85]. A maioria das substâncias GRAS não 

tem restrições quantitativas quanto aos seus níveis em produtos alimentares, embora o seu uso 

deva estar em conformidade com as práticas de fabricação. Apesar de substâncias GRAS 

serem geralmente seguras, quando em alimentos, os seus níveis e uso podem ser restritos em 

produtos farmacêuticos. Do mesmo modo que a cocristalização entre dois IFAs também tem 

sido proposta como uma opção em que os dois compostos sejam farmaceuticamente 

compatíveis. 
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2.4 Métodos de Cocristalização 

 

Os cocristais podem ser produzidos por uma variedade de métodos, incluindo 

evaporação lenta de solvente [70, 86], moagem de estado sólido (moagem seca e moagem 

assistida por adição de solvente) [65, 87, 88], sublimação, fusão [89] e conversão por slurry 

[90]. A cristalização a partir de soluções tem, principalmente, duas finalidades: o isolamento 

de um sólido que foi sintetizado em solução e a purificação por etapas de um sólido solúvel 

em determinado solvente [33]. Geralmente, o isolamento de um sólido por cristalização pode 

ser obtido por evaporação rápida do solvente, evaporação lenta (parcial ou total) do solvente, 

redução lenta ou rápida da temperatura de uma solução saturada, congelamento do solvente, 

bem como precipitação por adição de componentes reativos, como solventes que reduzam a 

solubilidade (antissolvente) [91]. O sucesso desses tipos de ensaios depende fortemente da 

escolha do solvente, da natureza das impurezas presentes e das condições de crescimento [92]. 

A escolha do solvente e condições de cristalização também pode ser obtida construindo-se um 

diagrama de fase [67, 93–95]. Este diagrama definirá as concentrações em que duas fases 

sólidas possam coexistir em equilíbrio com a fase líquida e a região de estabilidade 

termodinâmica do cocristal, em relação aos seus componentes.  

Outro método baseado em solução é o slurry, que se constitui da formação de uma 

pasta fluida, onde os componentes sólidos, em quantidades estequiométricas, são suspensos 

num solvente e uma dissolução parcial ocorre, resultando em valores de saturação no solvente 

para ambos os componentes. O processo de conversão dos componentes sólidos dá-se de 

forma dinâmica, em que a forma mais solúvel no solvente (menos estável) dissolve-se e a 

forma menos solúvel (mais estável) precipita-se, a partir da solução, sob constante agitação 

[90]. O slurry também pode ser realizado fazendo-se uso de um ultrassom durante a formação 

de cocristal. Os componentes são geralmente adicionados em quantidades estequiométricas a 

um solvente adequado para formar uma pasta que é, então, sonicada. O solvente é usado para 

mediar a reação entre os componentes e para formar um cocristal, enquanto que a sonicação 

pode ajudar a promover a nucleação de formas diferentes de cocristais [96]. Estudos recentes 

têm mostrado que um excesso de um componente é normalmente mais bem sucedido na 

produção de cocristais [93, 94]. Para este experimento, exige-se uma quantidade de amostra 

superior à utilizada na evaporação lenta. Portanto, para IFAs com solubilidade superior a 150 

mg.mL
-1

, esta técnica constitui uma desvantagem no que se refere à quantidade de amostra 

que deverá ser utilizada.  
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Na maioria das vezes, a cristalização por soluções, com estequiometrias 

adequadas, conduzirá a priori à formação de cocristais. No entanto, a cristalização é ditada 

pela solubilidade dos dois componentes sólidos em um solvente particular. A ativação 

mecanoquímica é um método que dispensa o critério de maior solubilidade dos dois 

componentes sólidos em um solvente particular. Esta se refere às reações no estado sólido 

induzidas por energia mecânica transferida à amostra por moagem. Este procedimento pode 

ser realizado através da adição de solventes ou na ausência destes [96, 97].  A moagem é um 

processo geralmente utilizado para avaliar a tendência do IFA em mudar de forma cristalina 

ou tornar-se amorfo [98]; comumente o uso desta técnica é aplicado para obter polimorfos e 

cocristais. Esta técnica não só reduz a utilização de solventes, em comparação com a 

evaporação lenta e slurry, mas também proporciona uma via diferente para cristalização na 

formação de cocristais e polimorfos das técnicas de cristalização de soluções. Dois métodos 

são utilizados na técnica de moagem: moagem a seco (MS) e moagem assistida por gota de 

solvente (MGS). Na MS os componentes sólidos são submetidos à moagem com tempo e 

frequência controlada. Em alguns casos, acoplado a esta técnica utiliza-se o resfriamento 

criogênico, em que o nitrogênio líquido é utilizado para resfriar a amostra, evitando a 

degradação da mesma por aquecimento. No caso da MGS, na mistura sólido-sólido são 

adicionadas gotas de solvente no qual um ou ambos os sólidos sejam solúveis. Esta 

quantidade de solvente deve ser suficiente apenas para umedecer a amostra, não levando à 

dissolução da mesma. O uso de diferentes solventes e/ou estequiometrias nos métodos de 

moagem poderá conduzir a uma maior variação na produção de formas polimórficas e 

cocristais. 
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3 EFAVIRENZ 

 

Efavirenz (EFV) ou (S)-6-cloro-4-(ciclopropiletinil)-1,4-di-hidro-4-

(trifluorometil)-2H-3,1-benzoxazin-2-ona (Figura 3.1) é um fármaco inibidor da transcriptase 

reversa não nucleotídeo (NNRT) utilizado em associação com agentes antirretrovirais no 

tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana do tipo 1 (HIV-1) [99].  

 

 

Figura 3.1 – Representação esquemática da estrutura molecular do Efavirenz.  

 

O EFV é descrito como um sólido cristalino branco com faixa de fusão de 136 – 

141 
0
C (Tabela 3.1), de peso molecular igual a 315,68 g.mol

-1
. Sua solubilidade aquosa é de 

aproximadamente 9 µg.mL
-1

 , e este composto ainda apresenta uma baixa taxa de dissolução 

intrínseca de 0,037 mg.cm
-2

.min
-1

, o que limita a sua absorção [100]. 

 

Tabela 3.1 – Propriedades físicas de Efavirenz [101, 102].  

Fórmula estrutural C14H9ClF3NO2 

Solubilidade 9 µg.mL
-1 

(Praticamente insolúvel em água) 

Peso molecular 315,67 g/mol 

Biodisponibilidade 40 – 45% (oral) 

(Dose de 200 a 600 mg uma vez ao dia)  

Faixa de fusão 136 – 141 °C 
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Dentre as propriedades físico-químicas do Efavirenz, podemos destacar a 

solubilidade como consequência da baixa biodisponibilidade. A solubilidade aquosa e a 

dissolução são particularmente importantes no contexto de desempenho da formulação de um 

insumo farmacêutico ativo, desde que fármacos administrados oralmente devam ser 

dissolvidos a partir de sua forma dentro do traço gastrointestinal, a fim de ser absorvida 

principalmente pelo tecido do intestino e finalmente pela circulação. Em adicional a esta, a 

solubilidade também é requerida em formulações farmacêutica injetáveis, em particular, 

quando é requerida a injeção intravenosa. No entanto, de acordo com a classificação 

biofarmacêutica (BCS), o EFV pertence à Classe II (baixa solubilidade aquosa e alta 

permeabilidade na membrana); portanto, para uma biodisponibilidade satisfatória, faz-se 

necessária uma melhora substancial da sua solubilidade/dissolução. 

Várias formas polimórficas de Efavirenz são reportadas em patentes. De acordo 

com Radesca et. al. [103], quatro formas polimórficas são identificadas. A forma I é a mais 

estável termodinamicamente, com ponto de fusão em torno de 137 
0
C e comercialmente 

utilizada nas formulações. A forma III foi identificada por Crocker et al. [104] e Ravikumar et 

al. [105]. Uma forma amorfa foi identificada por Parthasaradhi Reddy et al. [106]. Contudo, 

de acordo com a literatura científica, existem quatro formas polimórficas [99, 105, 107], dois 

solvatos reportados por Mahapatra et al. [99] e um hidrato reportado por Ravikumar et al. 

[105].  

Dependendo do método de preparação e manipulação do composto, uma forma 

polimórfica pode ser obtida em detrimento das outras. Nesta seção será discutido o efeito do 

método de preparação, via ativação mecanoquímica, na matéria-prima do Efavirenz (forma I). 

Serão investigadas as diferenças entre a moagem a seco e a influência da adição de gotas de 

solvente no processo de moagem. O detalhado processo de conversão e de estabilidade 

termodinâmica das formas polimórficas formadas é realizado por análise espectroscópica 

(FTIR-ATR e FT-Raman), análise térmica (TG e DSC) e análise cristalográfica (DRXP). Na 

subseção seguinte será apresentada a caracterização da matéria-prima utilizada neste trabalho, 

que se constitui da forma I utilizada comercialmente em formulações.  

 

3.1 Caracterização da matéria-prima 

 

As amostras de Efavirenz (EFV) na forma I foram obtidas através do Instituto de 

Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos) [108] da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no 
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Brasil. A caracterização desta matéria-prima foi realizada conforme recebida, sem nenhum 

tratamento prévio.   

A análise DRXP da matéria-prima de EFV é apresentada Figura 3.2, bem como o 

padrão de difração calculado reportado por Mahapatra et al. [99].  

 

 

Figura 3.2 – DRXP de EFV na forma I: (a) calculado [99]; (b) experimental e ilustração de synthons 
formados na estrutura cristalina (topo).  

 

O padrão de DRXP da matéria-prima (Figura 3.2 (b)) é característico da forma I 

(Figura 3.2 (a)) do EFV que se cristaliza no sistema ortorrômbico, com grupo espacial 

P21212. As três moléculas na unidade assimétrica exibem um notável grau de desordem 

conformacional no grupo ciclopropil. No empacotamento cristalino, as moléculas EFV 

formam hélices duplas, estabilizadas por ligação de hidrogênio, constituídas pela 

funcionalidade da amida secundária do tipo N–H
...

O com três moléculas simétricas 

independentes. A geometria destas ligações de hidrogênio são quase equivalentes (com 

tamanhos de 1,98, 2,00 e 2,05Å), sugerindo uma simetria de parafuso, quando a 

estrutura é vista ao longo do eixo c.  

A análise espectroscópica via FTIR-ATR e FT-Raman são apresentadas nas 

Figura 3.3 e Figura 3.4, respectivamente.  
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Figura 3.3 – Espectro FTIR-ATR de EFV na forma I dividida em duas regiões:  600 – 2000 cm-1 (acima) 

e 2000 – 3600 cm-1 (abaixo). 

 

 

 

Figura 3.4 – Espectro FT-Raman de EFV na forma I dividida em duas regiões: 40 – 1800 cm-1 (acima) e 

2000 – 3600 cm-1 (abaixo). 
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No espectro FTIR-ATR (Figura 3.3), os modos de estiramento (NH) são 

identificados em 3313 cm
-1

, e aqueles correspondentes ao estiramento (CH2) são 

identificados na região compreendia entre 3200 e 3000 cm
-1

. No espectro FT-Raman (Figura 

3.4), os modos apresentados em 3091, 3070 e 3028 cm
-1

 são os estiramentos (CH), e sua 

deformação (CH) é caracterizada em 1170 cm
-1 

[109]. Em 1742 cm
-1

, observa-se um modo 

de alta intensidade correspondente ao modo de estiramento (C=O) da carbonila. As formas 

polimórficas do Efavirenz estão relacionadas com a mudança conformacional através do 

grupo ciclopropil que está associado à molécula através das ligações CC, onde apresentam 

modos de estiramento (CC) em 2252 cm
-1

. Os modos de estiramento e rocking () da 

ligação CF3 ( CF3) e (CF3) são mostrados em 1134 e 285 cm
-1

,  respectivamente de acordo 

com Mishra et al. [110]. 

As curvas TG e DSC (Figura 3.5) foram obtidas em um instrumento de 

análise simultânea TG-DTA/DSC (Apêndice B).  

 

 

Figura 3.5 – Curvas TG (linha tracejada) e DSC (linha contínua) de EFV na forma I. 

 

A curva DSC (Figura 3.5) apresenta um evento endotérmico associado à fusão 

com onset em 138,3 
0
C, com entalpia igual a 49,83 J.g

-1
, de acordo com o reportado por 

Radesca et al. [103], os quais inferem que EFV apresenta faixa de fusão entre 138 – 140 
0
C. A 

fusão da amostra não está associada a nenhuma perda de massa, de acordo com a curva TG. 
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No entanto, na decomposição da amostra, com evento exotérmico em torno de 227 
0
C, há uma 

perda de massa correspondente a 61,7 % da amostra. 

Esta matéria-prima foi caracterizada após ser submetida à ativação 

mecanoquímica com adição de solvente. O resultado de todo este processo é apresentado nas 

subseções seguintes.  

 

3.2 Método de Preparação  

 

A MGS da matéria-prima foi realizada em um moinho de bola (Apêndice A), 

utilizando-se um vaso cilíndrico de volume 1,5 mL e duas esferas de metal com diâmetro de 5 

mm. Uma massa do sólido de 60 mg (0,19 mmol) e duas gotas de metanol equivalente a 40 

µL (0,1 mmol) foram adicionadas ao vaso cilíndrico e, em seguida, a moagem foi conduzida. 

As condições de moagem foram estabelecidas por um tempo de 2 minutos sob frequência de 

20 Hz. Ao término dos 2 minutos de moagem, a amostra foi analisada. Este mesmo 

experimento foi repetido para moagem criogênica, na qual o vaso cilíndrico contendo a 

amostra e o solvente foi mergulhado em nitrogênio líquido por 5 minutos e posteriormente 

levado à moagem.  Este processo também foi conduzido com outros solventes (clorofórmio e 

acetato de etila).  

A mesma estratégia foi aplicada para a moagem a seco, isto é, sem adição de 

solvente tanto no processo criogênico quanto no não criogênico. Com todos os solventes 

listados, os resultados obtidos foram os mesmos. Porém, apenas a moagem utilizando metanol 

será discutida neste trabalho. O monitoramento das possíveis alterações causadas pelo 

processo de moagem foi realizado primeiramente por FTIR-ATR e, posteriormente, através de 

DRXP, TG e DSC.  

 

3.3 Resultados e Discussão  

 

Considerando o resultado da MS, esta não induz mudanças estruturais na matéria-

prima através dos parâmetros utilizados (tempo e frequência). É importante notar que, em 

todos os casos, um conjunto maior de parâmetros experimentais (tempo e frequência) fo i 

explorado. Contudo, os resultados destes ensaios fornecem sistematicamente a amostra na 

forma I do Efavirenz através da moagem a seco, como apresentado na Figura 3.2. Este não foi 

o caso da MGS, na qual o resultado da caracterização da amostra obtida com metanol será 

apresentado e discutido a seguir.  
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As medidas de DRXP após a moagem (Figura 3.6) foram realizadas em um 

instrumento convencional na geometria de Bragg Brentano (Apêndice B).  

 

 

Figura 3.6 – Comparação entre os difratogramas de Efavirenz: a) matéria-prima na forma I; b) forma 

analisada após MGS; c) forma III obtida após a análise de (b); e d) forma III (calculada) 

[105].  

   

 

  

Figura 3.7 – Células unitárias de Efavirenz vistas ao longo do eixo c. Forma I (esquerda) e forma III 

(direita). 

 

O padrão de difração da Figura 3.6 (b) mostra que a forma cristalina obtida 

através do processo de moagem é distinta da forma I (Figura 3.6 (a)). Contudo, este padrão de 

difração mostra uma mistura de fase quando comparado ao padrão da forma cristalina da 

Figura 3.6 (c), obtida após o processo de moagem da amostra da Figura 3.6 (b). O DRXP da 

Figura 3.6 (c) é característico da forma III de EFV se comparada com o da Figura 3.6 (d). A 
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forma III cristaliza-se no sistema ortorrômbico no grupo espacial P212121 [105]. O 

empacotamento desta estrutura (Figura 3.7) é caracterizado por formar hélices estabilizadas 

por ligações de hidrogênio (Figura 3.7) entre a amida (NH) e a carbonila (C=O) de moléculas 

vizinhas.  

Os resultados de DRXP mostram que existe uma fase minoritária metaestável. 

Entretanto, uma mudança de fase cristalina após a moagem foi observada por exposição a 

condições ambiente de temperatura e umidade, sugerindo que a fase metaestável seria uma 

forma solvatada que no processo de dessolvatação transforma-se na forma III. Com o intuito 

de identificar a existência da forma solvatada, análises de FTIR-ATR foram realizadas e serão 

apresentadas a seguir.  

 

Figura 3.8 – Espectros de FTIR-ATR de Efavirenz: a) matéria-prima na forma I; b) após MGS e c) após 

MGS da amostra de (b).  

 

Posteriormente à moagem, uma pequena quantidade da amostra foi analisada por 

FTIR-ATR (Figura 3.8) e comparada com a forma I. Em suporte a esta, foram realizadas 

medidas de FT-Raman (Figura 3.9) da amostra após a moagem. No espectro de FTIR-ATR, 

a Figura 3.8 (b) mostra as medidas do sólido cristalino obtido após MGS e a Figura 3.8 (c) 

imediatamente após a medida da amostra obtida na moagem, depois de ser submetido a 

condições ambiente (temperatura e umidade). A adição do referido solvente no processo de 

moagem induz uma forma solvatada metaestável (Figura 3.8 (b)) que apresenta um pico 

relativamente estreito em 3440 cm
-1

, correspondente ao estiramento OH do metanol. A 
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presença de metanol é corroborada pelo modo intenso em 2948 cm
-1

, correspondente ao 

estiramento (CH3). O estiramento do grupo C=O em 1727 cm
-1

 encontra-se deslocado para 

números menores de onda em relação ao da forma I (1751 cm
-1

), caracterizando a presença do 

solvente na estrutura cristalina. 

Em condição ambiente, a forma solvatada transforma-se na forma III por 

dessolvatação (Figura 3.8 (c)). O espectro característico da forma III apresenta modos 

intensos em 3248 cm
-1

 característicos do estiramento NH, como apresentado na ilustração da 

Figura 3.7. No caso da forma I, este modo é observado em 3314 cm
-1

, mostrando que a 

ligação de hidrogênio NH
...
OC é mais forte na forma III que na forma I, o que é corroborado 

pelas correspondentes distâncias aceptor-doador de 2,940 a 3,018 Å na forma I e 2,849 Å na 

forma III (Figura 3.7).  Um forte deslocamento devido ao mesmo efeito também é observado 

no estiramento do grupo C=O, devido às ligações do tipo CO
...
HN; a banda Raman, por 

exemplo, é observada em 1701 cm
-1

 (forma III) e 1749 cm
-1

 (forma I). Uma segunda banda 

em 1741 cm
-1

 (Raman), associada com o grupo carbonila, é característica da forma III. Logo, 

o modo relacionado ao estiramento do grupo CC foi observado em 2252 cm
-1

, o mesmo 

apresentado pela forma I.  

 

 

Figura 3.9 – Espectros de FT-Raman do Efavirenz. Após MGS sob condições de temperatura ambiente – 

forma III (linha contínua); matéria-prima na forma I (linha pontilhada).  
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Comparando, por exemplo, os espectros Raman das formas I e III, pode-se 

observar que as principais diferenças estão relacionadas aos grupos moleculares associados às 

principais ligações de hidrogênio intermoleculares que estabilizam o empacotamento 

cristalino. Isso mostra que existe pouca variação conformacional, sendo que os polimorfos 

estão determinados por diferentes organizações supramoleculares resultantes dos possíveis 

arranjos de um mesmo synthon.        

A Figura 3.10 apresenta a comparação das curvas TG e DSC do Efavirenz na 

forma III após MGS com a forma I (matéria-prima).  

 

 

Figura 3.10 – Comparação de Curvas TG (linha tracejada) e DSC (linha contínua) de EFV após ativação 
mecanoquímica assistida por gota de solvente (metanol), sob condição de temperatura 

ambiente (forma III) e matéria-prima de EFV na forma I. 

 

As curvas TG e DSC foram obtidas em um instrumento de análise simultânea TG-

DTA/DSC com procedimentos descritos no Apêndice B. A curva DSC mostra dois eventos 

endotérmicos bem definidos, um com onset em 105,1 
0
C correspondente à fusão da forma III 

seguida de recristalização evidenciada pelo pequeno evento exotérmico que se segue à fusão 

da forma III e outro evento endotérmico, correspondente à forma I a qual se funde em 137,6 

0
C (onset) com entalpia de fusão igual a 41,6 J.g

-1
. Este processo foi também acompanhado 

por termomicroscopia, na qual foi verificada visualmente que a forma III se funde e se 

recristaliza na forma I. A fusão da amostra em torno de 105 
0
C mostra que a forma III é 
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menos estável que a forma I. Nota-se que a fusão da amostra não está associada a nenhuma 

perda de massa como observado na curva TG, descartando a possibilidade de um solvato. No 

entanto, a decomposição da amostra mostra um evento exotérmico com onset em torno de 

200,2 
0
C e uma perda de massa correspondente a 62,0 % da amostra.  

Experimentos de DXRP, com variação de temperatura, foram conduzidos no 

intuito de investigar a estabilidade da forma III com relação à temperatura (Figura 3.10). As 

medidas foram realizadas em uma faixa de 2 de 5 a 45
0
, com passo de 0,02

0
 e 2 s por passo. 

A taxa variação de temperatura entre cada medida foi de 10 
0
C até 95 

0
C. Posteriormente, as 

medidas foram realizadas em uma taxa de 5 
0
C até 137 

0
C. Contudo, a Figura 3.10 apenas 

apresenta os pontos correspondentes às características observadas no DSC. 

A Figura 3.10 mostra que a forma III (menos estável) transforma-se na forma I em 

função da temperatura, notada pela sobreposição dos padrões de difração na forma I e III na 

temperatura de 105 
0
C. Um efeito similar foi obtido através de medidas DSC, realizando-se 

ciclos sucessivos de aquecimento e resfriamento, sem atingir a temperatura de fusão da forma 

I. Estes resultados mostram que a forma III é metaestável e, portanto, relacionada 

monotropicamente com a forma I. 

 

 

Figura 3.11 – Comparação dos difratogramas de Efavirenz na forma III em função da temperatura onde 

descreve as fases obtidas após cada temperatura de aquecimento.   
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 A solubilidade das duas formas cristalinas foi medida usando-se a metodologia 

descrita por Alves et al. [111]. Nossos resultados mostram que a forma I tem uma 

solubilidade de 9,5 µg.mL
-1

, valor que está em bom acordo com o reportado na literatura (9 – 

10 µg.mL
-1

). Por outro lado, a forma III possui uma solubilidade de 24,3 µg.mL
-1

, sendo 

aproximadamente duas vezes mais solúvel que a forma usualmente empregada na formulação 

deste princípio ativo.  

 

3.4 Conclusão 

 

A forma comercial do Efavirenz (polimorfo I) foi submetida a um processo de 

moagem sobre diversas condições (tempo, frequência, temperatura) e metodologias (com e 

sem adição de solvente) no intuito de avaliar a estabilidade estrutural deste fármaco frente à 

ativação mecanoquímica. Foi verificado que a moagem a seco não infere nenhuma mudança 

nas características estruturais da matéria-prima. Por outro lado, o processo de moagem 

assistida por solvente induz uma nova forma polimórfica (forma III). Estes resultados 

demonstram que, além do polimorfo III, foram obtidas pequenas quantidades de uma forma 

solvatada, metaestável, que sob condições normais de temperatura e umidade se dessolvata, 

transformando-se na forma III. Diversos fatores semelhantes à adição de solvente na 

preparação da amostra podem influenciar na formação de uma nova forma cristalina, contudo 

neste trabalho explorou-se uma alternativa para estabelecer um método de preparação de uma 

forma pura de Efavirenz. A maioria dos fármacos exibe polimorfismo, e muitos são 

formulados em formas metaestáveis. A transformação para uma fase mais estável pode 

ocorrer durante e após o processo de formulação sobre uma variedade de condições de 

armazenamento e métodos de preparação [41]. Neste trabalho foi mostrado que a ativação 

mecanoquímica pode ser eficientemente utilizada para induzir uma forma polimórfica do 

Efavirenz mais solúvel a partir da forma I. Esta forma também foi observada por cristalização, 

via supersaturação em metanol [103, 105, 112], porém a metodologia apresentada neste 

requer uma quantidade muito menor de solvente para que a transformação polimórfica ocorra. 

Na maioria dos casos, o desenvolvimento de uma forma estável é preferido diante das formas 

metaestáveis, mas existem situações em que é observado o desenvolvimento de uma forma 

metaestável [113]. O desenvolvimento de uma forma metaestável envolve normalmente a 

necessidade de aumentar a velocidade de dissolução para alcançar uma rápida absorção e 

eficácia ou uma solubilidade mais elevada, a fim de conseguir a exposição sistêmica aceitável 
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para um fármaco de baixa solubilidade. Neste quesito, a forma III seria uma opção viável para 

ser considerada no desenvolvimento de uma formulação.  

Impurezas estruturais podem comprometer a biodisponibilidade de um 

medicamento, do mesmo modo que a mistura física de dois polimorfos. Sendo o processo de 

micronização uma metodologia de rotina para melhorar a solubilidade de fármacos pouco 

solúveis, deve ser considerado que diferentes tipos de estresse mecânico podem ser utilizados 

para reduzir o tamanho da partícula. Desse modo, existe uma possibilidade real de que as 

matérias-primas de Efavirenz (forma I) possam estar contaminadas com a forma III. 

 

Figura 3.12 – DRXP de uma matéria-prima micronizada de Efavirenz. 

 

Nosso grupo de pesquisa analisou diversos lotes de Efavirenz produzidos no 

Brasil, e foi constatado que na sua grande maioria os mesmos estão de acordo com as 

especificações. No entanto, em no mínimo um desses lotes foi claramente observado um pico 

de maior intensidade do difratograma, característico da forma III ( 

Figura 3.12). No intuito de confirmar que se tratava da forma III, a amostra foi aquecida até 

120 
o
C, e como era previsto este polimorfo se transformou para a forma I. A diferença de 

solubilidades aquosas entre as formas I e III pode comprometer a eficácia do medicamento, 

pois uma forma é mais solúvel que a outra. Desse modo, a forma III deveria ser considerada 

como um dos controles de qualidade para a aprovação de um determinado lote.  
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4 EMTRICITABINA 

 

Emtricitabina (FTC) ou 4-amino-5-fluoro-1-[2 - (hidroximetil) - 1,3-oxatiolano-5-

il] - pirimidin-2-ona (Figura 4.1) é um inibidor de transcriptase reversa análoga de 

nucleotídeo (NRTI) utilizado no tratamento da infecção pelo  HIV-1  [114].   

 

 

Figura 4.1 – Estrutura molecular plana de Emtricitabina. 

 

A FTC é indicada, em combinação com outros agentes antirretrovirais, para o 

tratamento da infecção pelo HIV-1 em adultos. [115], além de ser usada no tratamento do 

vírus da hepatite B [116]. Na literatura científica, apenas uma forma cristalina de FTC é 

reportada e usada na administração oral da droga. Porém, patentes apresentaram quatro fases 

sólidas de FTC designadas como um amorfo e três polimorfos (Formas I, II e III) de acordo 

com Y. Hu et al. [117].  

 

Tabela 4.1 – Propriedades físicas de Emtricitabina [118–120]. 

Fórmula Estrutural C8H10FN3O3S 

Solubilidade 112 mg.mL
-1

 

Peso Molecular 247,25 g.mol
-1 

 

Biodisponibilidade 75% (oral) 

(Dose de 200 mg uma vez ao dia)  

Faixa de fusão 150 °C 

H aceitador/doador 6/3 

 

A matéria-prima de FTC possui aparência de um sólido cristalino branco, com 

fusão em torno de 150 
0
C [119], conforme mostrado na Tabela 4.1. O peso molecular do 
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composto é igual a 247,25 g.mol
-1

, e a solubilidade em água é de aproximadamente 112 

mg.mL
-1

 e biodisponibilidade oral de 75% [120]. O FTC pertence à classe I do BCS, mas, 

apesar de sua alta biodisponibilidade oral, um cocristal com baixa solubilidade pode ser uma 

opção para uma liberação lenta e sustentada do princípio ativo [120[67–69]]. Portanto, foram 

montadas estratégias para planejamento através da engenharia de cristais para sólidos 

multicomponentes de FTC com base na possibilidade de obtenção de sólidos com 

propriedades distintas. Este planejamento para escolha do coformador adequado, método de 

preparação e resultados obtidos serão apresentadas nas subseções seguintes.  

 

4.1 Caracterização da matéria-prima 

 

A matéria-prima de Emtricitabina (FTC) foi obtida da empresa Nortec no Brasil. 

A caracterização desta amostra foi realizada através de análise térmica (DSC), análise 

espectroscópica (FT-Raman e FTIR-ATR) e análises cristalográficas (DRXP). 

A análise de DRXP de FTC é apresentada na Figura 4.2, bem como o padrão de 

difração da estrutura cristalina reportada por P. Van Roey et al. [122]. 

 

  

Figura 4.2 – DRXP de FTC na forma I: (a) calculado [122]; (b) experimental e ilustração de synthons 

formados na estrutura cristalina (topo).  

O padrão de difração da matéria-prima (Figura 4.2 (b)) reproduz o padrão de 

difração calculado e reportado por P. Van Roey et al. [122] de estrutura cristalina no sistema 
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monoclínico e grupo espacial P21. A célula unitária apresenta duas moléculas por célula na 

unidade assimétrica, com volume de 1015,84 cm
3
. O empacotamento cristalino desta estrutura 

deve-se às ligações de hidrogênio intermolecular envolvendo duas moléculas de FTC. A 

molécula de FTC apresenta grupos similares à molécula de Lamivudina, por substituição do 

átomo de hidrogênio ligado ao carbono aromático por um átomo de Flúor. Esta molécula 

apresenta apenas uma molécula por célula na unidade assimétrica e volume maior que a 

molécula de FTC, de aproximadamente 2030,80 cm
3
 [123]. O empacotamento da estrutura 

cristalina é formado por meio de ligações de hidrogênio entre a amina primária e Narom 

formando dímeros com ligações do tipo N-H
...
N (de tamanho 2,97 e 2,96 Å), ligações do tipo 

N-H
...
O (de tamanho 2,81 e 2,98 Å) e C=O

...
O (de tamanho 2,68 e 2,71 Å) e entre átomo de 

oxigênio do grupo hidroximetileno, bem como a amina primária e a carbonila (Figura 4.2).  

As análises espectroscópicas de Emtricitabina são apresentadas através dos 

espectros de FTIR-ATR (Figura 4.3) e FT-Raman (Figura 4.4).  

 

  

Figura 4.3 – Espectro FTIR-ATR de FTC. 

 

No espectro de FTIR-ATR (Figura 4.3), os modos correspondentes à amina 

primária formam dímeros por ligação de hidrogênio, com comprimento de ligação de 2,9 e 2,8 

Å. Estes ainda são caracterizados pelos estiramentos assimétricos a(NH) em 3366 e 3323 cm
-

1
 e estiramentos simétricos s(NH) em 3232 cm

-1
. Tais modos estão ainda em acordo com 
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modos relacionados ao 5-Fluorocitosina, os quais foram reportados por Jaworski et al. [124] 

em 3370 e 3136 cm
-1

, bem como os reportados por Harris et al. [123] em 3366 e 3232 cm
-1

. 

Isso está de acordo com os modos Raman (Figura 4.4) de torção (NH2) em 623 cm
-1

, 

conforme observado por Jaworski et al. [124] em 610 cm
-1

. Os espectros FTIR-ATR (Figura 

4.3) do estiramento (CN) da amina primária mostram um modo em 1518 cm
-1

 (1467 cm
-1

 

[124]) e os modos de estiramento (CNarom) em 1551 cm
-1 

(1550 cm
-1 

[124]). Esses modos são 

mais bem definidos no espectro FT-Raman (Figura 4.4), nos quais os estiramentos são 

apresentados em 1501 e 1547 cm
-1

, respectivamente. 

 

  

Figura 4.4 – Espectro FT-Raman de FTC. 

 

O grupo hidroximetileno apresenta estiramento (OH) no espectro FTIR-ATR em 

3416 cm
-1

, conforme reportado por Harris et al. [123] em 3404 cm
-1

, o que é corroborado pela 

deformação (OH) em 1091/1068 cm
-1

 (1060 cm
-1 

[123]). O estiramento (CO) é 

caracterizado em 1039 cm
-1

 (IR), correspondendo ao estiramento reportado por Harris et al. 

[123] em 1053 cm
-1

. O estiramento (C=O) da carbonila, com comprimento de ligação de 

hidrogênio de 2,9 Å para o grupo C=O e a hidroxila do grupo hidroximetileno, 

respectivamente [99], é caracterizado em 1690 cm
-1

  no espectro FTIR-ATR (Figura 4.3). No 

espectro FT-Raman (Figura 4.4) em 1674 cm
-1

, estes dados corroboram com os modos 

apresentados por Jaworski et al. [124] em 1672 cm
-1

 (IR) e 1671 cm
-1

 (Raman). O modo em 
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1252 cm
-1

 (IR) e 1255 cm
-1

 (Raman) é caracterizado pelos modos de estiramento (CF) do 

flúor ligado ao carbono aromático,  conforme indicado por Jaworski et al. [124] em 1287 cm
-1

 

(IR) e 1281 cm
-1

 (Raman). O estiramento (C=C) do anel aromático é representado em 1609 

cm
-1

 (Raman)  e em 1618 cm
-1

 (IR), o qual está acoplado aos modos de βsc(NH2) em 1618 

cm
-1

, em 1631 cm
-1

 (Raman) e 1618 cm
-1

 (IR), conforme sugere Jaworski et al. [124]. No 

espectro FT-Raman, em 3109 e 3090 cm
-1

 (3088 cm
-1

 [124]), são apresentados os 

estiramentos assimétrico e simétrico (CH) do anel aromático, os quais são corroborados com 

os modos de flexão β(CH) apresentados em 1346 cm
-1

 (1334 cm
-1

 [124]). Os modos de 

estiramento assimétrico a(CH2) e simétrico s(CH2) do grupo metileno do anel cíclico são 

mostrados em 3017 e 2971/2961 cm
-1

 (CH2).  

A Figura 4.5 apresenta a curva DSC para a FTC obtida sob condições descritas no 

Apêndice B.  

 

  

Figura 4.5 – Curva DSC de FTC.  

 

A Figura 4.5 mostra a análise de DSC para a FTC que apresenta um evento 

endotérmico associado, com onset em 154.5 
0
C e entalpia igual a 104,7 J.g

-1
. A fusão deste 

composto concorda com aquele relatado nas patentes abertas [117, 125]. A decomposição do 

FTC é caracterizada por um pico exotérmico em torno de 217 
0
C, determinando a estabilidade 

termodinâmica do sólido estudado. 
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4.2 Estratégia para o Planejamento de Sólidos Multicomponentes de Emtricitabina  

 

O primeiro passo para o planejamento racional de sólidos multicomponentes de 

FTC foi identificar as possíveis estruturas cristalinas deste composto aqui estudado. Esta 

pesquisa foi realizada através da CSD, via software ConQuest 1.4, que permite fazer buscas 

numa base de dados de aproximadamente 650.000 estruturas cristalinas. O resultado desta 

busca mostrou apenas uma estrutura cristalina de FTC no sistema monoclínico com grupo 

espacial P21, que corresponde à matéria-prima utilizada neste trabalho, conforme análise 

apresentada na seção 4.1. A seguir foram identificados os grupos funcionais de FTC que 

possam formar interações intermoleculares de hidrogênio com alguns grupos funcionais 

(ácido carboxílico, aminoácido e fenol). Esta identificação foi realizada planejando-se os 

motivos (synthons) entre o FTC e os grupos funcionais, seguindo-se a regra de Etter [24, 25] 

(subsecção 2.1). Desse modo, foi possível determinar a prevalência de certos synthons 

supramoleculares e fazer uma escolha dos coformadores a serem utilizados no processo de 

síntese de cocristalização.  

Considerando as informações da estrutura cristalina de FTC e os grupos 

funcionais presentes nesta molécula, foram propostas estratégias para o planejamento de 

interações dos fragmentos dos grupos funcionais deste IFA e grupos funcionais de ácidos 

carboxílicos, aminoácidos e fenóis. Para os casos dos aminoácidos e fenóis, foi apresentada 

menor probabilidade de ocorrência para formação de synthons supramoleculares com o grupo 

funcional de FTC, pelo fato destes grupos apresentarem maior número de aceptores, do 

mesmo modo que a molécula de FTC. Dessa forma, serão apresentados neste trabalho 

somente os synthons formados entre os fragmentos de FTC e ácidos carboxílicos. O 

planejamento racional foi feito através da amina primária, Narom e a carbonila do grupo 

fluorocitosina com o grupo carboxílico, formando heterosynthons supramoleculares (Figura 

4.6). O grupo carboxílico foi escolhido como estratégia para o desenho racional de cocristais 

de FTC por possuírem pares complementares doador e aceptor e formarem synthons 

supramoleculares com os grupos funcionais de FTC, portanto um excelente ponto de partida 

para a engenharia de cristais farmacêuticos, na qual uma grande parte dos produtos GRAS 

[85] possui estes grupos em suas moléculas. 

Os desenhos acima descritos para cocristais de FTC estão apresentados na Figura 

4.6. A Figura 4.6 (I) representa os heterosynthons supramoleculares formados entre fragmento 

do grupo fluorocitosina (amina primária e Narom) e o grupo carboxílico, sem restrição de 

comprimento de distância intermolecular formada entre estes grupos. A Figura 4.6 (II) 
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representa dímero formado entre a amina primária e Narom com o grupo carboxílico, com 

restrição de comprimento de distância das ligações de hidrogênio intermoleculares (entre 2,33 

a 3,33 Å). Com essas mesmas restrições, foram analisadas as Figura 4.6 (III) e (IV), apenas 

formando uma única ligação entre cada grupo (caso em que não há formação de dímeros). Do 

mesmo modo que as estratégias anteriores, as Figura 4.6 (V) e (VI) representam desenhos de 

interações intermoleculares entre a carbonila e a hidroxila do grupo carboxílico, sem e com 

restrições de tamanhos de distâncias intermoleculares, respectivamente. 

 

       

(I)              (II) 

 

       

          (III)           (IV) 

 

    

  (V)           (VI) 

 

Figura 4.6 – Heterosynthons supramoleculares formados entre o fragmento do grupo fluorocitosina e o 

grupo carboxílico. (I) Amina primária e Narom com grupo carboxílico não ligado; (II) dímero entre amina 

primária e Narom com grupo carboxílico; (III) ligação entre Narom e hidroxila do grupo carboxílico; (IV) 
ligação entre amina primária e carbonila do grupo carboxílico; (V) carbonila e hidroxila do grupo 

carboxílico não ligado; (VI) ligação entre carbonila e a hidroxila do grupo carboxílico.  

 

 As buscas livres, Figura 4.6 (I) e (V), foram realizadas sem nenhuma imposição 

de comprimento para as ligações de hidrogênio intermoleculares formadas entre os grupos 

funcionais. Porém, todas as buscas foram realizadas com restrições quanto às estruturas 

poliméricas, desordem ou qualquer erro de solução na estrutura cristalina depositadas na 
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CSD. Para cada busca, todas as ligações inter e intramoleculares foram contadas. Contudo, no 

refinamento da busca realizada, apenas foram consideradas estruturas moleculares orgânicas 

formando ligações intermoleculares entre os grupos funcionais aqui apresentados. Para os 

casos com restrições do comprimento de distância, depois de contadas apenas as estruturas 

orgânicas que formam ligações intermoleculares correspondentes ao heterosynthons 

supramoleculares, foram traçados diagramas de distribuições de distâncias vs. frequências das 

ligações de hidrogênio (Figura 4.7 –Figura 4.9).  

A Figura 4.7 mostra os histogramas representativos das distribuições de distâncias 

no dímero, do fragmento de fluorocitosina e o grupo carboxílico. Um histograma representa a 

distribuição de distância para a ligação Narom e a hidroxila do grupo carboxílico, e o outro, a 

distribuição de distância para ligação entre a amina primária e a hidroxila do grupo 

carboxílico (Figura 4.6 (II)).  

 

          

Figura 4.7 – Histograma representativo da distribuição de distância das ligações do dímero (Figura 4.6 
(II)). Ligação entre a amina primária e a carbonila do grupo carboxílico (direita) e ligação 

entre o Narom e a hidroxila do grupo carboxílico (esquerda).  

 

Os histogramas da Figura 4.8 representam as distribuições de distâncias entre o 

fragmento de fluorocitosina e o grupo carboxílico, sem formar dímero. Um histograma 

representa a distribuição de distância apenas formando ligação intermolecular entre o Narom e 

a hidroxila, e o outro, apenas a ligação entre a amina primária e a hidroxila do grupo 

carboxílico (Figura 4.6 (III) e (IV), respectivamente). E na Figura 4.9 está representado o 

histograma da distribuição de distância entre a carbonila e a hidroxila do grupo carboxílico.  
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Figura 4.8 – Histograma representativo da distribuição de distância da ligação intermolecular do N arom e 

a hidroxila do grupo carboxílico (esquerda) e da amina primária e a carbonila do grupo 

carboxílico (direita). 

 

 

Figura 4.9 – Histograma representativo da distribuição de distância entre carbonila e a hidroxila do grupo 

carboxílico.  

 

As informações geradas a partir da pesquisa dos synthons supramoleculares 

através da Figura 4.6 e dos histogramas de distância vs. frequência de ocorrência (Figura 4.7 – 

Figura 4.9) estão listadas na Tabela 4.2. Na busca livre realizada para o dímero (Figura 4.6 – 

Heterosynthons supramoleculares formados entre o fragmento do grupo fluorocitosina e o 

grupo carboxílico. (I) Amina primária e Narom com grupo carboxílico não ligado; (II) dímero 

entre amina primária e Narom com grupo carboxílico; (III) ligação entre Narom e hidroxila do 

grupo carboxílico; (IV) ligação entre amina primária e carbonila do grupo carboxílico; (V) 

carbonila e hidroxila do grupo carboxílico não ligado; (VI) ligação entre carbonila e a 

hidroxila do grupo carboxílico. (II)), foram encontradas 89 estruturas cristalinas com aqueles 
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grupos funcionais presentes, porém apenas 78,6% das estruturas formam ligações de 

hidrogênio intermoleculares entre os grupos funcionais. Para os resultados obtidos, com 

restrições de comprimento de ligações, 85,2% das estruturas encontradas formam ligações 

intermoleculares. O comprimento de distância de ligação encontrado a partir do histograma da 

Figura 4.7 está entre 2,55 – 2,84 Å para a ligação entre o Narom e a hidroxila do grupo 

carboxílico e de 2,77 – 3,00 Å para a ligação formada entre a amina primária e a carbonila do 

grupo carboxílico. Para os synthons formados apenas entre a Narom e a hidroxila do grupo 

carboxílico, 84,4% das estruturas formam ligações intermoleculares com distância média de 

2,64 Å. Naqueles casos em que os synthons são formados entre a amina primária e o grupo 

carboxílico, 86,5 % das estruturas foram encontradas com distância média igual a 2,94 Å.  

 

Tabela 4.2 – Lista de heterosynthons supramoleculares e distâncias obtidas a partir da Figura 4.6. 

 Busca Livre Busca com restrição Distância (Å) 

Dímero 

(II) 

 

89 

 

 

70 (78,6 %) 

 

27 

 

23 (85,2 %) 

2,55 – 2,84 

2,77 – 3,0 

N
...
H-O 

(III) 

   

32 

 

27 (84,4 %) 

2,55 – 3,31 

* 2,65 (021) 

NH
...
O=C 

(IV) 

   

52 

 

45 (86,5 %) 

2,76 – 3,48 

* 2,94 (019) 

C=O
...
H-O 

(VI) 

 

395 

 

242 (61,3 %) 

 

154 

 

92 (59,7 %) 

2,76 – 3,48 

* 2,94 (019) 

* comprimento de ligação médio 

 

A busca livre realizada para a carbonila e o grupo carboxílico mostra que 61% das 

estruturas encontradas formam synthons supramoleculares. E, na busca com restrição de 

comprimento de distância, apenas 59,7% foram encontradas com comprimento de distância 

média de 2,94 Å. Diante dos resultados obtidos através do desenho racional dos 

heterosynthons supramoleculares, a frequência de ocorrência de ligações formadas entre o 

grupo doador e aceptor deve-se à formação do tipo NH
...
O=C, com comprimento de ligação 

média de aproximadamente 2,94 Å.    

Com base nas probabilidades de ocorrência de heterosynthons supramoleculares, 

foi selecionado um conjunto de ácido carboxílico que será posteriormente utilizado com 

coformadores na síntese de sólidos multicomponentes. No que diz respeito à fórmula 

molecular destes coformadores, foram selecionados sete ácidos carboxílicos de cadeia aberta, 
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sendo dois líquidos à temperatura ambiente (ácido butírico e ácido acético) e quatro na forma 

sólida (ácido succínico, oxálico, maleico e malônico). Além destes foram também 

selecionados dois ácidos carboxílicos contendo anel benzeno na estrutura molecular (ácido 

salicílico e ácido benzoico). Todos os coformadores listados na Tabela 4.3 foram 

efetivamente experimentados, porém apenas quatro destes coformadores serão discutidos 

neste trabalho.  

 

Tabela 4.3 – Relação de coformadores carboxílicos [118]. 

 Solubilidade 

aquosa 

(mg.mL
-1

, 

25 °C) 

Peso 

Molecular 

(g.mol
-1

) 

Faixa de 

Fusão 

(°C) 

H 

Aceitador/ 

Doador 

Ácido Butírico 

(BUT) 

 

 

Miscível 

 

88,11 

 

163,5 

(ebulição) 

 

2/1 

Ácido Oxálico 

diidrato 

(OXA) 

 

 

143 

 

 

126,07 

 

114,5 

 

4/2 

Ácido Succínico 

(SUC) 

 

 

58 

 

118,9 

 

184,5 

 

4/2 

Ácido Salicílico 

(SAL) 

 

6 

 

 

138,12 

 

159,0 

 

3/2 

  

A escolha dos ácidos carboxílicos, como coformadores, foi baseada no caráter 

GRAS destes compostos, o que facilitaria a produção de cocristais com potencial para serem 

empregados em sólidos farmacêuticos. Além do caráter GRAS, os compostos foram 

selecionados de acordo com a sua solubilidade aquosa, a qual é um dos solventes utilizados na 

síntese devido ao seu baixo custo e que é também utilizada na administração oral de fármacos. 

 

4.3 Métodos de Preparação 

 

A síntese foi realizada utilizando-se de duas metodologias, a de slurry e a ativação 

mecanoquímica com adição de gotas de solvente. Todos os coformadores utilizados na síntese 

foram obtidos da Vetec Química Fina Ltda. e utilizados sem nenhuma purificação prévia.  
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4.3.1 Sólidos Multicomponentes de FTC obtidos por Slurry  

 

Os sólidos multicomponentes de FTC foram sintetizados utilizando-se de uma 

massa de FTC igual a 207,1 mg (0,8 mmol). As amostras foram pesadas para cada 

coformador de modo a obter uma razão estequiométrica adequada no que diz respeito à 

solubilidade aquosa de cada composto em relação à FTC, como apresentado na Tabela 4.4.  

 

Tabela 4.4 – Quantidade de massa utilizada para cada coformador, suas razões estequiométricas e a 

quantidade do sólido obtido no final da síntese por slurry.  

 Massa do  

Coformador 

Estequiometria 

(FTC:Cof.) 

Sólido obtido/ % 

FTCBUT 96,2 mg 0,8:1 190,5 mg / 62,5% 

FTCOXA 211,9 mg 1:2 380,0 mg / 90,7% 

FTCSUC 198,5 mg 1:2 373,0 mg / 92,0% 

FTCSAL 58,1 mg 1:1 210,2 mg / 79,2% 

 

A esta mistura de IFA e coformador foi adicionado 0,5 mL de água deionizada. 

No entanto, para o caso específico de SAL, foi adicionado 0,5 mL de etanol devido à baixa 

solubilidade deste em água. A dispersão foi mantida sob agitação constante por 12 horas e 

aquecimento de 40 ºC durante este tempo. Após esse tempo, a agitação foi interrompida, e a 

pasta obtida foi mantida à temperatura ambiente. O sólido precipitado foi filtrado em um 

papel filtro de 14 µm e seco à temperatura ambiente. A amostra seca resultante deste processo 

foi pesada e para cada sólido foi calculada a percentagem obtida no final do processo sintético 

(Tabela 4.4). 

 

4.3.2 Sólidos Multicomponentes de FTC obtidos por MGS 

 

Para o método MGS foram pesados 103,6 mg de FTC (0,4 mmol), e cada 

coformador foi pesado de modo a manter a mesma razão estequiométrica utilizada no 

processo sintético via slurry (Tabela 4.5).  

A cada amostra foram adicionadas 2 gotas de etanol de aproximadamente 40 µL 

(0,6 mmol), excetuando-se a do ácido butírico, por apresentar-se na forma líquida. Os dois 

sólidos foram levados ao moinho de bolas (Apêndice A) sob frequência de 25 Hz durante 30 

minutos. Antes e depois do início do processo de moagem, a cada 10 minutos, o vaso 

contendo a amostra foi mergulhado em nitrogênio líquido por 5 minutos e levado novamente 
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à moagem, até que o ciclo completo de 30 minutos fosse atingido. Este resfriamento fez-se 

necessário, pois a frequência e o tempo utilizados na moagem geraram um aquecimento da 

amostra, podendo causar a degradação desta. Em alguns casos a moagem é utilizada para 

obter forma amorfa de um material [126, 127]. 

 

Tabela 4.5 – Quantidade de massa utilizada para cada coformador e suas razões estequiométricas  para o 

processo de síntese por MGS. 

 Massa do  

Coformador 

Estequiometria 

(FTC:Cof.) 

FTCBUT 21,2 mg 2:1 

FTCOXA 106,1 mg 1:2 

FTCSUC 99,3 mg 1:2 

FTCSAL 29,1 mg 1:1 

 

Para todos os casos descritos acima, os sólidos obtidos via slurry foram analisados 

após obter-se uma amostra seca. Porém, para os sólidos obtidos por MGS, as amostras foram 

analisadas posteriormente à moagem, após os 30 minutos do ciclo. Os sólidos foram 

analisados por diversas técnicas de caracterizações descritas no Apêndice B, como FTIR-

ATR, FT-Raman, DRXP e DSC.  

 

4.4 Resultados e Discussão 

 

As duas metodologias (slurry e MGS) descritas também foram aplicadas somente 

à matéria-prima (FTC) no intuito de observar possíveis transformações polimórficas devido 

ao método e solvente utilizados, como foi verificado no caso do EFV, mostrado na seção 3. 

Porém, os produtos resultantes dos processos de slurry e MGS forneceram os mesmos 

padrões da matéria-prima caracterizados por FTIR-ATR, FT-Raman, DRXP e DSC e 

descritos na subseção 4.1. Os resultados obtidos a partir das duas metodologias apresentam os 

mesmos padrões de difração para os sólidos multicomponentes. Logo, os resultados 

discutidos nesta seção serão apresentados para ambas às metodologias.  

 

4.4.1 FTCBUT 

 

Os padrões de difração utilizando o método de pó para o sólido FTCBUT e a 

matéria-prima de FTC é apresentada na Figura 4.10. O difratograma de FTCBUT, quando 
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comparado qualitativamente ao da FTC, apresenta um padrão distinto deste último, no qual 

não são identificados os picos característicos do FTC, descartando a possibilidade de uma 

mistura física.  Essas mudanças na estrutura cristalina podem ser notadas através de picos de 

alta intensidade entre 6 e 11
0
 diferentes dos da estrutura cristalina de FTC, que nesta faixa 

apresenta apenas um pico de baixa intensidade em torno de 6,4
0
. 

 

 

Figura 4.10 – Comparação de DRXP de FTC com FTCBUT. 

 

No intuito de investigar as possíveis ligações de hidrogênio formadas entre o BUT 

e FTC, o sólido FTCBUT foi analisado através de técnicas espectroscópicas, FTIR-ATR 

(Figura 4.11) e FT-Raman (Figura 4.12). 

No espectro FTIR-ATR (Figura 4.11), na região compreendida entre 3400 e 3100 

cm
-1

, são mostrados os modos de estiramento da amida primária. Em 3382 e 3326 cm
-1

, 

notam-se os modos de estiramento da amina primária (NH2) deslocados em relação à 

matéria-prima. O deslocamento destes modos de 16 cm
-1

 e 63 cm
-1

, em relação à matéria-

prima de FTC (3366 e 3232 cm
-1

), sugere ligações de hidrogênio intermoleculares mais fortes 

[128] que aquelas no cristal de FTC. Os modos de estiramento (CNarom) são mostrados em 

1552 cm
-1

, e o estiramento (CN) do carbono ligado à amina primária é mostrado em 1514 

cm
-1

; esses modos são similares ao apresentado no composto puro da FTC. O BUT apresenta 

modos de estiramento do grupo da carbonila (C=O) em 1703 cm
-1

 [128]; no caso da FTC, 
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este modo de estiramento aparece em 1690 cm
-1

. No entanto, no espectro FTIR-ATR de 

FTCBUT, observa-se uma banda larga em 1680 cm
-1

 com um satélite em 1657 cm
-1

. Estes 

dois modos, correspondentes ao estiramento (C=O) da carbonila do FTC e BUT, são 

observados no FT-Raman (Error! Reference source not found.) com bandas mais definidas 

em 1706, 1674 e 1657 cm
-1

. 

 

Figura 4.11 – Espectro FTIR-ATR de FTC (linha pontilhada), BUT (linha tracejada) e FTCBUT (linha 

contínua). 

 

O grupo hidroxila apresenta modos de torção (OH) em 1104/1070 cm
-1

, os quais 

foram deslocados de 13 cm
-1

 (maiores números de onda), sugerindo uma ligação de 

hidrogênio entre a hidroxila e a carbonila do ácido carboxílico. Tal fato pode ser confirmado 

na molécula de FTC, no qual o modo de torção (OH) é mostrado em 1091/1068 cm
-1

. Em 

1053/1025 cm
-1

 nota-se o estiramento (CO), o qual é similar ao estiramento presente na 

molécula de FTC, típico por não participar de ligações de hidrogênio intermoleculares. No 

espectro FT-Raman (Figura 4.12), a região compreendida entre 3140 e 2800 cm
-1

 é 

caracterizada por apresentar os modos de estiramento (CH). Pode-se também observar o 

desaparecimento dos modos de baixa intensidade relativos aos estiramentos (CH2) presentes 

no grupo fluorocitosina na molécula da FTC; concomitantemente há um aparecimento de uma 

banda de intensidade fraca em 3054 cm
-1

, correspondente ao grupo metileno [129] do BUT. O 

modo correspondente ao estiramento assimétrico a(CH) do grupo metileno ligado ao anel 
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cíclico não é observado no espectro FT-Raman (Figura 4.12). Esse fato foi associado ao 

decréscimo de intensidade do modo de estiramento simétrico s(CH), o qual possui posição 

similar ao cristal de FTC, em 2972 e 2962 cm
-1

.  

  

Figura 4.12 – Espectro FT-Raman de FTC (linha pontilhada) e FTCBUT (linha contínua). 

 

O deslocamento do estiramento (CH) do anel cíclico para valores de maiores 

número de onda (3008 cm
-1

) e o aumento da intensidade do modo em 2942 cm
-1

 também 

indicam as mesmas posições observadas no cristal de FTC. Essa característica também pode 

ser notada através da inexistência da ligação intermolecular na hidroxila do grupo 

hidroximetileno ligado ao anel cíclico, a qual foi apresentada no FTIR-ATR. Tal fato foi 

associado a um deslocamento seguido de diminuição dos modos de estiramento simétrico e 

assimétrico do grupo metileno em 2911/2896 e 2878 cm
-1

.  

A estabilidade termodinâmica do sólido multicomponente FTCBUT foi analisada 

através do ponto de fusão e decomposição do sólido formado, por análise térmica via curva 

DSC (Figura 4.13). A curva DSC de FTCBUT mostra um evento endotérmico de fusão com 

onset em 147,9 °C que evidencia a fusão do sólido multicomponente se comparado faixa de 

fusão de FTC, em torno de 154,5 °C. A decomposição do referido composto é notada em 

valores superiores a 223 °C, sendo esta posterior à decomposição da FTC, que ocorre em 

torno de 217 °C. Foi observado que a fusão do FTCBUT ocorre antes da ebulição do BUT 
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apresentado em torno de 164 
0
C [118], não apresentando evento endotérmico nesta região, o 

que indica a formação de um sólido multicomponente e não de uma mistura física [1]. 

  

 

Figura 4.13 – Comparação de curvas DSC de FTCBUT com FTC. 

 

Deste modo conclui-se que as caracterizações realizadas para o sólido 

policristalino formado via ativação mecanoquímica e slurry apontam para uma nova estrutura 

cristalina formada entre o BUT e a FTC, constituindo o sólido multicomponente FTCBUT. O 

padrão de difração comparado qualitativamente com a estrutura cristalina de FTC sugere uma 

nova estrutura apresentada por diversos e intensos picos de difração em baixo ângulo. 

Corroborando esses, os espectros FT-Raman e FTIR-ATR de FTCBUT sugerem ligações de 

hidrogênio intermoleculares através do grupo COOH do BUT e da amina primária e Narom 

pertencentes à molécula de FTC. Observaram-se também estiramentos correspondentes à 

carbonila da molécula de FTC deslocados para números menores de onda. A análise de DSC 

confirma a estabilidade térmica deste sólido com fusão em 147,9 °C (onset), abaixo da faixa 

de ebulição do BUT e abaixo do cristal de FTC, corroborando a proposta de formação de um 

sólido multicomponente e não de uma mistura física. Esta nova forma sólida cristalina foi 

obtida por distintos métodos de preparação, utilizando-se de estequiometrias semelhantes em 

ambos os métodos. No entanto, as metodologias de slurry e ativação mecanoquímica 
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conduzem ao mesmo sólido cristalino multicomponente (FTCBUT) proposto através das 

estratégias para o desenho racional de FTC com grupo carboxílico.  

Na subseção que segue serão apresentadas as caracterizações do sólido cristalino 

multicomponente FTCOXA, sintetizados pelos métodos de preparação (slurry e MGS).  

 

4.4.2 FTCOXA 

 

As análises cristalográficas por DRXP do sólido FTCOXA, da matéria-prima 

(FTC) e do coformador (OXA), são apresentadas na Figura 4.14. O padrão de difração do 

sólido FTCOXA, comparado qualitativamente com aqueles da FTC, apresenta uma estrutura 

distinta desta sem mistura de fases, podendo ser caracterizado como uma nova forma 

cristalina. Essas mudanças na estrutura cristalina podem ser notadas por picos de baixa 

intensidade entre 8 e 11
0
, diferentemente do que foi observado no padrão de difração do FTC, 

o qual apresenta apenas um pico de baixa intensidade em torno de 6,4
0
 e pico de maior 

intensidade em 13,8
0
, estes inexistentes na estrutura cristalina de FTCOXA. Os picos 

referentes ao OXA também se mostraram em posições diferentes daquelas observadas no 

sólido FTCOXA, sugerindo que não há mistura de fase das duas estruturas cristalinas (FTC e 

OXA) no sólido multicomponente formado.  

 

 

Figura 4.14 – Comparação de DRXP de FTC e OXA com FTCOXA. 
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As análises espectroscópicas do sólido FTCOXA por FTIR-ATR e FT-Raman são 

apresentadas na Figura 4.15 e na Figura 4.16, respectivamente. O espectro FTIR-ATR, na 

região compreendida entre 3500 e 3150 cm
-1

, é caracterizado pelos modos de estiramento do 

grupo OH e NH da molécula de FTC. Notam-se também estiramentos (OH) das hidroxilas e 

moléculas de água. Estes podem estar associados à água no OXA (um diidrato) utilizado 

como coformador, pois no processo de MGS não foi apenas utilizado etanol como solvente. 

Os modos correspondentes ao estiramento (OH) foram substituídos por uma banda larga, a 

qual foi deslocada de 3232 cm
-1

, indicando o estiramento s(NH) da amina primária  para 

3289 cm
-1

, referente à amina primária não ligada [124]. Estes resultados corroboram com o 

deslocamento do modo de torção da amina primária βsc(NH2), acoplado ao estiramento 

(C=C) em 1619 cm
-1

 para 1627 cm
-1

. Desse modo, no espectro FTIR-ATR um modo de 

baixa intensidade em 1767 cm
-1

 está relacionado ao estiramento (HO) de água ligada [128], 

assim como os modos de torção (HO) em 1656 e 1627 cm
-1 

[130]. 

 

 

Figura 4.15 – Espectro FTIR-ATR de FTC (linha pontilhada), FTCOXA (linha contínua) e OXA (linha 

tracejada). 

 

O modos relativos à carbonila do ácido oxálico (C=O) são apresentados em 1719 

cm
-1

, e aqueles associados à carbonila referente ao FTC correspondem ao estiramento em 

1690 cm
-1

, o que não sugere ligação de hidrogênio intermolecular entre estes grupos. 
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Contudo, esta ligação intermolecular não é notada entre a hidroxila ligada ao anel cíclico do 

FTC, por apresentar modos de torção (OH) em 1091/1068 cm
-1

 e estiramento (CO) em 

1072/1046 cm
-1

. Esses modos foram deslocados para maior número de onda, mostrados em 

1103, 1072 e 1046 cm
-1

. 

 

 

Figura 4.16 – Espectro FT-Raman de FTC (linha pontilhada); FTCOXA (linha contínua) e OXA (linha 

tracejada). 

 

No espectro FT-Raman (Figura 4.16) na região compreendida entre 3060 e 2800 

cm
-1

, são mostrados os modos relacionados aos estiramentos dos grupos CH presentes na 

estrutura do sólido FTCOXA. Os modos relativos ao metileno do hidroximetileno são 

caracterizados pelo estiramento assimétrico s(CH) em 3008 cm
-1

, o qual foi deslocado em 

relação ao cristal de FTC, e o estiramento simétrico a(CH) com apenas uma banda em 2969 

cm
-1

. No entanto, são observados deslocamentos para maiores números de onda do 

estiramento (CH) do anel cíclico em 2986 cm
-1 

de modo concomitante ao deslocamento para 

menores números de onda em 2944 cm
-1

. A dupla banda referente ao estiramento assimétrico 

a(CH) do grupo metileno ligado ao anel cíclico apresenta modos em 2926 e 2897 cm
-1

; por 

outro lado, observa-se uma mudança na intensidade relativa, confirmada com o estiramento 

simétrico s(CH) em 2863 cm
-1

, fato similar observado no cristal de FTC.  
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A estabilidade termodinâmica do sólido multicomponente FTCOXA, no que diz 

respeito à fusão e decomposição, foi estudada por DSC apresentado na Figura 4.17. A curva 

DSC do FTCOXA mostra um evento endotérmico com onset em 60,8 °C correspondente à 

liberação de água sugerida na análise de FTIR-ATR (Figura 4.15). O segundo evento 

endotérmico de FTCOXA apresenta onset de fusão em 139,9 °C seguida de decomposição 

observada a partir de 152,0 °C, anterior à decomposição da matéria-prima (FTC) em 217,5 

°C, apesar de esta apresentar onset de fusão (154,5 °C) maior que o sólido cristalino 

multicomponente formado. 

 

 

Figura 4.17 – Comparação de curvas DSC de FTCOXA com FTC. 

 

Para este sólido multicomponente (FTCOXA) formado, conclui-se que as 

caracterizações resultantes deste por ativação mecanoquímica e slurry apontam para uma 

nova forma sólida de FTC formada entre o OXA e a FTC. O padrão de difração comparado 

qualitativamente com a estrutura cristalina de FTC indica que essa nova estrutura foi obtida 

pela análise dos picos de difração em baixo ângulo, em torno de 13 e 20
0
. Os espectros Raman 

na região do infravermelho de FTCOXA sugerem ligações de hidrogênio intermoleculares 

através do grupo COOH do OXA, da amina primaria e Narom pertencentes à molécula de FTC. 

Também são sugeridas ligações intermoleculares entre a carbonila presente na molécula de 

FTC e a presença de água na estrutura do sólido, confirmada através da análise 
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espectroscópica e térmica por FTIR-ATR e DSC. O deslocamento das frequências para 

menores números de onda, para o grupo NH e C=O, sugere formação de cocristal de FTC 

com OXA. O estudo da estabilidade térmica do sólido cristalino sugere uma liberação de água 

estrutural em torno de 60,8 °C, seguida pela fusão do sólido cristalino anidro caracterizado 

por um pico endotérmico em torno de 139,9 °C. Sugere-se que este sólido cristalino formado 

é um hidratado devido aos modos de estiramento correspondentes a moléculas de água nos 

espectros na região do infravermelho e à presença de um evento endotérmico em torno da 

faixa de fusão da água. O cocristal formado foi sugerido através das estratégias para o 

desenho racional de FTC e grupos carboxílicos, porém, a depender do processo que contribui 

para a nucleação, outras interações podem ocorrer. Sugeridas neste caso por obter uma forma 

hidratada de FTCOXA. 

Os resultados das caracterizações para o sólido cristalino multicomponente 

formado entre a FTC e o SUC serão apresentados na subseção seguinte.  

  

4.4.3 FTCSUC 

 

A análise cristalográfica do sólido obtido (FTCSUC), da matéria-prima de FTC e 

do coformador SUC é apresentada na Figura 4.18. 

 

 

Figura 4.18 – Comparação de DRXP de FTC e SUC com FTCSUC. 



68 

 

A estrutura cristalina do FTCSUC foi comparada qualitativamente com aquela de 

FTC e mostrou estrutura distinta desta última, observando-se uma mudança na estrutura 

cristalina da matéria-prima de FTC. Essas mudanças na estrutura cristalina podem ser notadas 

por picos entre 6 e 11
0
, diferentemente da estrutura cristalina de FTC, que apenas apresenta 

um pico de baixa intensidade em torno de 6,4
0
 inexistente na estrutura cristalina de FTCSUC.  

As possíveis ligações de hidrogênio formadas entre o SUC e FTC foram 

analisadas através de técnicas espectroscópicas, FTIR–ATR (Figura 4.19) e FT-Raman 

(Figura 4.20). 

 

 

Figura 4.19 – Espectro FTIR-ATR de FTC (linha pontilhada); FTCSUC (linha contínua) e SUC (linha 

tracejada). 

 

O modo de estiramento (OH) da FTC em 3416 cm
-1

 foi deslocado para 3452 cm
-

1
, o que caracteriza OH não ligado intermolecular [124]. No entanto, os modos de estiramento 

a(NH2) da amina primária em 3366 e 3321 cm
-1

 são similares aos do FTC puro, 

compensados pelos modos de estiramento s(NH2) que estão deslocados de 30 cm
-1

 para 

números menores de onda (3202 cm
-1

), sugerindo ligações intermoleculares neste composto 

(FTCSUC). As ligações intermoleculares presentes no FTCSUC são corroboradas pelos 

modos de estiramento da carbonila do ácido succínico presente em 1730 e 1670 cm
-1

, 

deslocados para número menor de onda em relação ao cristal SUC, de 1717 e 1652 cm
-1
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[131]. Por outro lado, o modo correspondente ao estiramento da carbonila em 1683 cm
-1

 

presente em FTC encontra-se próximo ao estiramento (C=O), o qual foi relacionado ao 

cristal de FTC (1690 cm
-1
). O modo de flexão correspondente à amina primária βsc(NH2) 

acoplada com o estiramento (C=C) teve menor intensidade, comparado ao FTC (1614 cm
-1

). 

Em 1585 cm
-1

 observa-se o estiramento (CNarom) referente ao Narom que foi deslocado para 

maiores números de onda em relação aos modos apresentados pelo FTC puro (1551 cm
-1

). O 

estiramento (CN) associado à amina primária é também deslocado para 1541 cm
-1

.  

 

 

Figura 4.20 – Espectro FT-Raman de FTC (linha pontilhada); FTCSUC (linha contínua) e SUC (linha 

tracejada). 

 

As bandas de intensidade média correspondentes aos modos de torção da 

hidroxila (OH) e ao estiramento (CO) em 1091/1068 e 1039 cm
-1

 são deslocadas para 

maiores números de onda correspondentes a 1100 e 1021 cm
-1

, respectivamente. No espectro 

FT-Raman (Figura 4.20), o modo em 3080 cm
-1

 corresponde ao estiramento (CH) do anel 

aromático, o qual foi deslocado de 10 cm
-1

 (3090 cm
-1

) em relação ao FTC. Contudo, o modo 

de estiramento assimétrico a(CH2) do grupo metileno do anel cíclico permanece na mesma 

posição (3018 cm
-1

) apesar do estiramento simétrico s(CH2) ser deslocado para maiores 

números de onda com divisão de bandas em 2978 e 2957cm
-1

. Os estiramentos (CH) do anel 

cíclico e do SUC são apresentados em 2936 cm
-1

. O deslocamento do estiramento assimétrico 
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a(CH2) do grupo hidroximetileno, por sua vez, foi deslocado para menores números de onda, 

em 2894 e 2957 cm
-1

.  

A estabilidade termodinâmica do sólido multicomponente de FTCSUC foi 

estudada pela curva DSC na Figura 4.21. A curva DSC do FTCSUC mostra um evento 

endotérmico de fusão com onset em 125,8 °C e entalpia de fusão igual a 327,7 J.g
-1

, 

correspondente a um cocristal FTCSUC. A decomposição do cocristal é observada a partir de 

194,6 °C, anterior à decomposição da matéria-prima (FTC) a partir de 217 °C, que tem pondo 

de fusão maior que o do cocristal (154,5 °C). 

 

 

Figura 4.21 – Comparação de curvas DSC de FTCSUC com FTC. 

 

Dessa forma, conclui-se que as caracterizações apresentam uma nova fase sólida 

cristalina para o FTC com SUC. Os deslocamentos dos modos de estiramento dos grupos 

associados ao anel cíclico e aqueles deslocamentos correspondentes aos estiramentos do 

grupo hidroxila ligado ao anel cíclico de FTC estão relacionados a ligações de hidrogênio 

intermoleculares com o SUC. Essas ligações intermoleculares também podem ser 

caracterizadas através do deslocamento do estiramento do Narom para menores números de 

onda. De um modo geral, as vibrações pertencentes ao anel aromático permanecem, em 

média, próximas aos modos do FTC; isso é corroborado por poucas mudanças nos modos 

relacionados ao grupo C=O e NH no espectro infravermelho. No que se refere à estabilidade 
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termodinâmica estudada por DSC, o sólido FTCSUC mostra ponto de fusão em torno 125,8 

0
C, menor que o do cristal de FTC, porém com entalpia de fusão maior que este, podendo 

caracterizar fortes ligações de hidrogênio entre o SUC e o FTC.  

Na subseção seguinte serão apresentados os resultados para as caracterizações 

obtidas através do sólido multicomponente formado entre FTC e SAL (FTCSAL).  

 

4.4.4 FTCSAL 

 

A análise cristalográfica do cocristal de FTCSAL, da matéria-prima de FTC e do 

coformador SAL é apresentada na Figura 4.22.  

 

   

Figura 4.22 – Comparação de DRXP de FTC e SAL com FTCSAL.  

 

O padrão de difração de FTCSAL, quando comparado com aquele de FTC, 

apresenta uma estrutura distinta desta última, sem mistura de fase, que pode ser caracterizada 

como uma nova forma cristalina. Essas mudanças na estrutura cristalina podem ser notadas 

por picos de alta intensidade entre 6 e 8
0
. De maneira oposta, a estrutura cristalina de FTC 

apresenta apenas um pico de baixa intensidade em torno de 6,4
0
 e pico de maior intensidade 

em 13,8
0
, inexistente na estrutura cristalina de FTCSAL. 
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As análises espectroscópicas do sólido obtido (FTCSAL) são apresentadas via 

espectros FTIR-ATR (Figura 4.23) e FT-Raman (Figura 4.24). O espectro de absorção no 

infravermelho médio apresenta modos vibracionais referentes aos grupos OH 

intermoleculares, caracterizados por um pico intenso em 3622 cm
-1

 [129]. O estiramento 

a(NH2) da amina primária da FTC é caracterizado por modos em 3366 e 3253 cm
-1

, estando 

o estiramento simétrico deste grupo deslocado para menor número de onda em 3177 cm
-1

. 

Esses deslocamentos sugerem fortes ligações de hidrogênio intermoleculares entre o grupo 

C=O do ácido carboxílico e amina primária fortemente ligada. Os modos de estiramento em 

1720 e 1676 cm
-1

 são característicos de (C=O) da carbonila ligada e aquelas não ligadas do 

SAL [132]; em 1703 cm
-1 

é apresentado o estiramento da carbonila não ligada da molécula de 

FTC. Os modos de estiramento (C=C) da dupla ligação de carbono do anel aromático do 

SAL e do grupo fluorocitosina da molécula de FTC são caracterizados por bandas em 1605, 

1625 e 1639 cm
-1

.  

 

 

Figura 4.23 – Espectro FTIR-ATR de FTC (linha pontilhada); FTCSAL (linha contínua) e SAL (linha 
tracejada). 

 

Os modos de estiramento (C=Narom) e (CN), respectivamente em 1559 cm
-1

 e 

1529 cm
-1

, estão deslocados para número de onda maiores em relação ao FTC.  Os modos de 

torção (OH) correspondentes à hidroxila da molécula de FTC é apresentado em 
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1106/1068cm
-1

. Os modos de estiramento (CO) foram observados em 1047/1028 cm
-1

 e 

deslocaram-se para números de onda menores.  

No espectro FT-Raman (Figura 4.24), o modo de estiramento (CH) do anel 

aromático do SAL está caracterizado por uma banda em 3070 cm
-1

 [133], e aquele relativo 

aos estiramentos assimétrico a(CH2) e simétrico s(CH2) do anel cíclico em 3017 e 2971 cm
-

1
, respectivamente, encontra-se próximo aos mesmos estiramentos no cocristal FTCSAL 

(3014 e 2970/2960 cm
-1

). De maneira análoga, os estiramentos (CH) do anel cíclico são 

caracterizados por bandas em 2987 e 2944 cm
-1

, e o modo de estiramento a(CH2) do 

metileno ligado à hidroxila apresenta-se em 2919 cm
-1

.  

 

 

Figura 4.24 – Espectro FT-Raman de FTC (linha pontilhada); FTCSAL (linha contínua) e SAL (linha 

tracejada). 

 

A estabilidade termodinâmica do cocristal de FTCSAL foi estudada pela curva 

DSC (Figura 4.25). A curva DSC mostra um evento endotérmico com onset em 70,8 °C e 

entalpia igual a 114,0 J.g
-1

, sugerindo a liberação de solvente presente na estrutura, em bom 

acordo com os modos OH ligados, identificados nas análise de FTIR-ATR (Figura 4.23). A 

perda de solvente neste composto é seguida de um evento endotérmico de fusão da forma 

anidra do cocristal com onset em 119,8 °C, e a decomposição do sólido multicomponente é 
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observada a partir de 257,7 °C, posterior à decomposição da matéria-prima (FTC) (217,5 °C), 

apesar de esta ter onset de fusão (154,5 °C) maior que o do sólido formado. 

 

 

Figura 4.25 – Comparação de curvas DSC de FTCSAL com FTC. 

 

 As caracterizações discutidas para o sólido multicomponente de SAL 

demonstram que, de um modo geral, as vibrações pertencentes ao anel aromático foram 

observadas, em média, próximas aos modos correspondentes ao FTC cristalino, o que foi 

corroborado por poucas mudanças nos modos relacionados ao grupo C=O e NH. Isso pode ser 

justificado pela mistura de fase apresentada no difratograma (Figura 4.22), em que não foi 

identificado formação de ligação intermolecular entre o SAL e os referidos grupos. No 

entanto, os deslocamentos dos modos relacionados ao grupo metileno e o aparecimento de 

torção (OH) em concomitância aos modos do grupo hidroxila ligada, (OH), sugerem 

ligação intermolecular entre o grupo OH, formando um composto solvatado. O cocristal 

solvatado é caracterizado por um evento endotérmico em torno de 70 
0
C, seguido de uma 

fusão em torno de 125,8 
0
C. Porém, este apresenta dois eventos observados no pico de fusão 

de FTCSAL, sugerido pela presença de mistura física do sólido formado e FTC, observado no 

padrão de difração.   

Do mesmo modo que foram realizados experimentos para os quatro coformadores 

discutidos nesta seção, foram obtidas mais três formas sólidas cristalinas de FTC com ácido 
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acético, benzoico e malônico, descritos com FTCACE, FTCBEZ e FTCMOL, 

respectivamente. Estes sólidos também foram obtidos através do método de preparação slurry 

e MGS. Adicionalmente aos resultados obtidos, a Figura 4.26 apresenta o padrão de difração 

destes três outros sólidos multicomponentes obtidos.  

 

 

Figura 4.26 – Comparação de DRXP de FTC com FTCACE, FTCMEL, FTCBEZ e FTCMOL.  

 

4.5 Conclusões 

 

Os resultados apresentados para sólidos multicomponentes de Emtricitabina 

mostram a coerência das estratégias propostas para o desenho racional de cocristais através da 

engenharia de cristais. Esta metodologia permitiu identificar os synthons mais favoráveis para 

a formação de estruturas supramoleculares envolvendo grupos funcionais do IFA, alvo do 

estudo, e dos coformadores que possuíam grupo carboxílico em sua molécula. A partir destas 

informações, foram selecionados coformadores contendo esses grupos, e as sínteses dos 

cocristais foram realizadas com sucesso por dois métodos de preparação, via slurry e ativação 

mecanoquímica. O produto final da síntese foi o mesmo independentemente da metodologia 

empregada, mostrando que as condições de síntese e solventes envolvidos no processo para 

cada coformador favorecem a formação de cocristais. No entanto, ainda que fosse possível 

prever a formação de interações intermoleculares de acordo com as estratégias propostas, a 
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nucleação de solvato e hidrato não pode ser prevista [134], sendo obtidos dois cocristais deste 

tipo. Estes sólidos multicomponentes, obtidos no processo de síntese, foram discutidos em 

detalhes por técnicas de caracterização de análise térmica, difração de raios X em pó e análise 

espectroscópica. Desse modo, o objetivo deste capítulo foi demonstrar a viabilidade do 

desenho racional de cristais através da engenharia de cristais, com o intuito de obter sólidos 

multicomponentes farmacêuticos de Emtricitabina. Contudo, o sucesso das estratégias 

montadas foi demonstrado pela formação de sete cocristais, dos quais quatro foram descritos 

detalhadamente através das técnicas de caracterizações.  
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5 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 

 

O cloridrato de ondansetrona (OND) ou cloridrato de 1,2,3,9-tetra-hidro-9-metil 

3-[(2-metil-1H-imidazol-1-il)metil]-4H-carbazol-4-ona [135] (Figura 5.1) é um carbazol 

antiemético que atua como um inibidor seletivo de 5-hidroxitriptamina3 (5-HT3), um subtipo 

de receptor de serotonina [136]. A OND é administrada no controle de náuseas e vômitos 

induzidos pelo caráter citotóxico nos tratamentos quimioterápicos e radioterápicos.  

 

 

Figura 5.1 – Estrutura molecular plana de cloridrato de ondansetrona diidrato. 

 

A Tabela 5.1 mostra as propriedades físicas do OND, com peso molecular de 

365,9 g.mol
-1

 e ponto de fusão entre 178-179,5 
0
C. Este composto é solúvel na maioria dos 

solventes orgânicos, porém com solubilidade em água de 16 mg.mL
-1

 [118]. Na administração 

oral, o OND tem biodisponibilidade de 60% com pico de concentração plasmática 

aproximadamente 1,5 h após a administração oral [137].  

 

Tabela 5.1 – Propriedades físicas de cloridrato de ondansetrona [118]. 

Fórmula Estrutural C18H19N3O·HCl·2H2O 

Solubilidade 16 mg.mL
-1

 (água) 

Solúvel na maioria dos solventes orgânicos  

Peso molecular 365,9 g.mol
-1

 

Biodisponibilidade 60% (oral) 

Faixa de fusão 178 – 179,5 °C 

H aceitador/doador 4/0 

 



78 

 

Quando este fármaco é administrado progressivamente em altas dosagens sobre 

um período longo de tempo, em pacientes com disfunção hepática, a redução da dosagem é 

recomendada [136]. A técnica de cocristais possibilita a oportunidade para modificar as 

propriedades físico-químicas de um IFA sem modificar as ligações covalentes do composto, 

possibilitando o aumento ou a diminuição de sua solubilidade através de sólidos 

multicomponentes formados entre o IFA e um agente coformador. É sabido da literatura que 

compostos com baixa solubilidade aquosa apresentam uma fraca absorção após a 

administração oral [138]. Nesta perspectiva foram realizadas estratégias para obter sólidos 

multicomponentes desse sal apresentadas nas subseções seguintes. 

 

5.1 Caracterização da matéria-prima  

 

A matéria-prima de cloridrato de ondansetrona (OND) foi obtida no CNEA–

Buenos Aires. As caracterizações foram realizadas através de análise térmica (TG/DSC), 

análise espectroscópica (FT-Raman e FTIR-ATR) e análises cristalográficas (DRXP). 

As medidas de DRXP foram realizadas em um instrumento convencional na 

geometria de Bragg Brentano (Apêndice B), apresentada na Figura 5.2.  

 

   

Figura 5.2 – Comparação de DRXP de OND calculado [139] (a);  experimental (b) e ilustração de 

synthons formados na estrutura cristalina (topo). 
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O padrão de difração da matéria-prima (Figura 5.2 (b)) reproduz o padrão de 

difração calculado (Figura 5.2 (a)), o qual foi reportado por K. C. Mohan e K. Ravikumar 

[139], sugerindo que o sólido se cristaliza no sistema monoclínico, com grupo espacial P21/c e 

uma molécula de OND por célula unitária. O empacotamento cristalino desta estrutura deve-

se às ligações de hidrogênio intermoleculares envolvendo moléculas de água e o íon Cl
-
, o 

qual forma ponte entre a água e a molécula de Ondansetrona. O nitrogênio protonado do 

grupo imidazol participa da ligação de hidrogênio do tipo NH
...
O (o átomo de oxigênio da 

molécula de água), conectando o grupo C18H20N3O
+
 ao ânion através da molécula de água.  

As curvas TG e DSC (Figura 5.3) foram obtidas em um instrumento de 

análise simultânea TG-DTA/DSC (Apêndice B).  

 

 

Figura 5.3 – Curvas TG (linha tracejada) e DSC (linha contínua) de OND.  

 

A Figura 5.3 descreve as medidas de TG e DSC realizadas para o OND, o qual 

apresenta um primeiro evento endotérmico com onset em 74,7 
0
C e entalpia igual a 169,5 J.g

-

1
, acompanhado de uma perda de massa de 11,0% entre 70 e 150 

0
C. Um segundo evento 

endotérmico é apresentado com onset em 178,4 
0
C e entalpia igual a 65,9 J.g

-1
, sem haver 

perda de massa, observando-se ainda um terceiro evento endotérmico com onset em 201,0 
0
C 

e entalpia de fusão igual a 25,9 J.g
-1

. Porém, a decomposição inicia-se em torno de 238,7 
0
C, 

com perda de massa apreciável de 40,28 %, a qual foi relacionada à decomposição da 
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amostra. O OND apresenta duas moléculas de água não equivalentes ligadas ao cloro em sua 

estrutura cristalina, formando ligações de hidrogênio através do grupo funcional imidazol  

[139]. O peso molecular deste composto é de aproximadamente 365,9 g.mol
-1

, portanto a 

perda de massa relacionada às duas moléculas de água na estrutura cristalina é de 9,8 %. 

Dessa forma a matéria-prima representada na Figura 5.3 mostra o primeiro evento 

endotérmico, seguido de uma perda de massa correspondente à liberação de duas moléculas 

de água presentes na estrutura. O primeiro pico endotérmico apresenta-se conjugado com 

outro; ambos representam a perda de uma molécula pertencente a um sítio e a perda da outra 

molécula de água pertencente ao outro sítio. A forma anidra do OND apresenta dois eventos 

de fusão sem haver perda de massa relacionada a estes. 

As análises espectroscópicas de OND são apresentadas através dos espectros de 

FTIR-ATR (Figura 5.4) e FT-Raman (Figura 5.5).  

 

  

Figura 5.4 – Espectro FTIR-ATR de OND. 

 

Na região compreendida entre 3600 e 3200 cm
-1

, no espectro FTIR-ATR (Figura 

5.4), são apresentados os estiramentos (OH) das duas moléculas de água não simétricas 

presentes na estrutura, especificamente em 3483, 3406, 3375 e 3244 cm
-1

, e adicionalmente os 

modos de deformações (OH)  em 1612 cm
-1

 [140]. O grupamento cetônico ligado através de  

anel dos seis membros causa uma variação na frequência de absorção da carbonila [139], 
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proporcionando o deslocamento do estiramento (C=O) da ciclohexanona. Estes modos 

deveriam absorver em torno de 1715 cm
-1

 e são observados em 1635 cm
-1

, indicando a 

interação com os estiramentos com o grupo metil (distância de ligação C=O
...
HC de 2.6 Å) 

[139], aumentando a energia requerida para produzir o estiramento (C=O). 

 

  

Figura 5.5 – Espectro FT-Raman de OND. 

 

O estiramento (C=C) é caracterizado em 1533 cm
-1

 (IR) e 1534 cm
-1

 (Raman) 

[129], e os modos correspondentes ao estiramento (C-C) em 1579 cm
-1

. No espectro FT-

Raman (Figura 5.5) na região compreendida entre de 3200 a 3600 cm
-1

, não se apresentam 

modos vibracionais devido à sensibilidade do detector utilizado no experimento. Os modos 

Raman compreendidos entre 3175 – 3050 cm
-1

 correspondem a estiramento (CH) dos anéis. 

No entanto, o modo intenso em 2952 cm
-1

 corresponde ao estiramento (CH3) do grupo metil 

[140] e a região entre 2900 – 2800 cm
-1

 está presente no estiramento (CH2). 

Na subseção seguinte será apresentada a estratégia para o planejamento de novas 

formas sólidas cristalinas multicomponentes de OND e a escolha do coformador adequado 

para o processo de síntese. 
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5.2 Estratégia para o Planejamento de Sólidos Multicomponentes de OND 

 

Aplicando-se a mesma estratégia para o planejamento de novos sólidos cristalinos 

multicomponentes de Emtricitabina, foram desenvolvidas metodologias direcionais e 

racionais para obter sólido multicomponente de OND, formado entre grupos funcionais do sal 

e coformadores neutros. Fez-se necessária uma identificação dos synthons supramoleculares 

presentes na estrutura do IFA, considerando-se as estruturas cristalinas reportadas na 

literatura, com o intuito de identificar os grupos funcionais que preferencialmente formam as 

ligações intermoleculares. Três formas cristalinas de OND diidratado foram observadas; todas 

elas cristalizam-se no sistema monoclínico, com grupo espacial P21/c (Figura 5.6). Estas 

formas cristalinas podem ser classificadas como polimórficas, com duas destas em estruturas 

ordenadas obtidas à temperatura ambiente [139, 141] e outra que apresenta uma desordem no 

grupo ciclohexanona, observada à baixa temperatura (170K) [142].  

 

 

Figura 5.6 – Synthons supramoleculares formados na estrutura cristalina de OND [139].  

 

Através dessas informações, os possíveis synthons supramoleculares formados 

entre os grupos funcionais presentes na estrutura de OND e o grupo carboxílico foram 

traçados. Assim, foram obtidos synthons supramoleculares entre o grupo imidazol e o grupo 

carboxílico, no intuito de estudar as possibilidades de formação de ligações do tipo NH
+...

Cl
-

...
HO. Desse modo, o par doador-aceptor seria constituído de heterosynthons supramoleculares 

entre o imidazol e o grupo carboxílico, mediado pelo íon cloro, formando um sólido 

multicomponente. A Figura 5.7 representa estes synthons supramoleculares, na qual a 

primeira busca foi realizada sem restrição quanto ao comprimento de ligação (Figura 5.3 (I)) e 

na segunda busca foi imposto um comprimento de ligação entre 2,3 e 4,0 Å, entre o íon cloro, 

a amina primária e a hidroxila do grupo carboxílico (Figura 5.3 (II)).  
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       (I)                                                                          (II) 

 Figura 5.7 – Desenho dos possíveis synthons formadores da amina primária com grupo carboxílico. (I) 
busca livre; (II) busca restrita (comprimento de ligações de hidrogênio).  

 

O resultado da pesquisa realizada através da configuração da Figura 5.7 (I) 

apresenta 22 estruturas encontradas, das quais apenas 13% formam heterosynthons 

supramoleculares. As buscas realizadas com restrição de comprimento de ligações (Figura 5.7 

(II)) evidenciaram 15 estruturas, das quais 13% formam heterosynthons supramoleculares. 

Diante destes resultados da pesquisa realizada na CSD, dois ácidos carboxílicos (ácido 

oxálico e ácido salicílico) e um aminoácido (L-histidina) contendo grupo carboxílico em sua 

molécula foram selecionados como coformadores. As propriedades físico-químicas destes 

compostos estão representadas na Tabela 5.2.  

 

Tabela 5.2 – Lista de coformadores carboxílico e aminoácido [118]. 

 Solubilidade 

aquosa 

(mg.mL
-1

, 25 

°C) 

Peso 

Molecular 

(g.mol
-1

) 

Faixa de 

Fusão 

(°C) 

H 

Aceitador/ 

Doador 

Ácido Oxálico diidrato 

(OXA)  

 

143 

 

126,07 

 

114,5 

 

4/2 

Ácido Salicílico 

(SAL)  

 

6 

 

138,12 

 

159,0 

 

3/2 

L-Histidina 

(HIS)  

 

41,6 

 

155,14 

 

282 – 287 

 

5/4 

 

Na escolha dos coformadores, foram considerados o caráter GRAS [85] do 

coformador e a probabilidade de ocorrência de heterosynthons supramoleculares com seus 

grupos funcionais. A informação quanto à solubilidade dos coformadores em água é 

importante no que diz respeito a métodos que envolvam este solvente devido ao seu baixo 

custo e por ser usada na administração de fármacos. Após a seleção dos coformadores que 

favoreçam a formação de cocristais de Ondansetrona, parte-se para a síntese propriamente dita 

dos sólidos, realizadas a partir de duas metodologias (slurry e MGS) que serão apresentadas 

na subsecção seguinte.  
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5.3 Métodos de Preparação 

 

A síntese foi realizada utilizando-se dois métodos de preparação, slurry e ativação 

mecanoquímica com adição de gotas de solvente. Todos os coformadores utilizados na síntese 

foram obtidos da Vetec Química Fina Ltda., utilizados sem nenhuma purificação prévia.  

 

5.3.1 Sólidos Multicomponentes de OND obtidos por slurry 

 

Os sólidos cristalinos multicomponentes foram obtidos pelo método de slurry 

utilizando uma massa de 209,1 mg de OND (0,6 mmol). As amostras foram pesadas de modo 

a obter razão estequiométrica baseada na solubilidade de cada coformador (Tabela 5.3), e 1 

mL de água deionizada foi adicionado à mistura. Exceção do sólido sintetizado com SAL, 

pois, devido à sua baixa solubilidade, foi adicionado 0,5 mL de etanol a esta mistura.  

 

Tabela 5.3 – Quantidade de massa utilizada para cada coformador, suas razões estequiométricas e a 

quantidade do sólido obtido no final da síntese por slurry.  

 Massa do  

Coformador 

 

Estequiometria 

(OND:Cof.) 

Sólido obtido/ % 

OXA 288,2 mg 1:4 410 mg / 82,5% 

SAL 165,7 mg 1:2 339,1 mg / 90,5% 

HIS 49,9 mg 1:2 230,6 mg / 91,7% 

 

A dispersão foi mantida sob agitação constante e aquecimento de 50 
0
C por 12 h. 

Após esse tempo, a agitação foi mantida por mais 12 h sem aquecimento. Após um total de 24 

h, a agitação foi interrompida, o sólido precipitado foi filtrado em um papel filtro de 14 µm e 

seco à temperatura ambiente por três dias. As amostras, secas, foram pesadas e o resultado 

final da síntese apresenta-se na Tabela 5.3.  

 

5.3.2 Sólidos Multicomponentes de OND obtidos por MGS 

 

Para o sólido obtido via MGS, 100,5 mg de OND (0,3 mmol) foram pesados de 

modo a obter razão estequiométrica (Tabela 5.4) semelhante ao método de slurry. Foram 

adicionadas a cada mistura 2 gotas de etanol de aproximadamente 40 µL (0,6 mmol), e esta 

foi levada ao moinho de bolas (Apêndice A), sob frequência de 30 Hz por 60 minutos. Em 
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intervalos regulares de 10 minutos, o vaso contendo a amostra foi mergulhado em nitrogênio 

líquido por 5 minutos e levado novamente à moagem até que o ciclo completo de 60 minutos 

fosse atingido.  

 

Tabela 5.4 – Quantidade de massa utilizada para cada coformador, suas razões estequiométricas e a 

quantidade do sólido obtido no final da síntese por MGS.  

 Massa do  

Coformador 

 

Estequiometria 

(OND:Cof.) 

OXA 138,2 mg 1:4 

SAL 82,9 mg 1:2 

HIS 24,9  mg 1:2 

 

Posteriormente à síntese, os sólidos obtidos por slurry foram analisados após 

obter-se uma amostra seca. Porém, para os sólidos obtidos por MGS, as amostras foram 

analisadas posteriormente à moagem, após os 60 minutos do ciclo. Estes foram analisados por 

diversas técnicas de caracterizações como FTIR-ATR, FT-Raman, DRXP e DSC.  

 

5.4 Resultados e Discussão 

 

As duas metodologias, slurry e MGS (anteriormente descritas), também foram 

aplicadas somente à matéria-prima (OND), no intuito de observar possíveis transformações 

polimórficas devido ao método e solvente utilizados, como foi verificado no caso do 

Efavirenz e Emtricitabina, descrito nas seções 3 e 4. O produto resultante dos processos de 

slurry e MGS forneceram os mesmos padrões da matéria-prima caracterizados por FTIR-

ATR, FT-Raman, DRXP e DSC e descritos na subseção 5.1. 

 

5.4.1 ONDOXA 

 

A Figura 5.8 representa o padrão de difração utilizando o método de pó para o 

sólido ONDOXA, comparado aos da matéria-prima (OND) e do coformador (OXA). O 

padrão de difração do sólido ONDOXA (Figura 5.8), se comparado qualitativamente aos de 

OND e OXA, apresenta uma estrutura cristalina distinta sem nenhuma evidência de mistura 

de fases. Esta nova fase caracteriza-se por apresentar dois picos de alta intensidade entre 10 e 

12
0
, não identificados nos outros compostos. No intuito de verificar os tipos de ligações 
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intermoleculares formadas entre os compostos no sólido multicomponente obtido, as análises 

de FTIR- ATR e FT-Raman foram realizadas. 

 

 

Figura 5.8 – Comparação de DRXP de ONDOXA com OND e OXA. 

 

Os espectros FTIR-ATR e FT-Raman do ONDOXA são mostrados na Figura 5.9 

e na Figura 5.10, comparados aos de OND e OXA. No espectro FTIR-ATR (Figura 5.9) do 

sólido ONDOXA, na região compreendida entre 3600 e 3200 cm
-1

, ocorre um 

desaparecimento dos modos vibracionais relacionados às duas moléculas de água, tanto para o 

OXA quanto para o OND. Estes resultados foram corroborados pelo desaparecimento do 

modo de flexão β(OH) em 1701 cm
-1

 e do modo de deformação (OH) da molécula de água 

em 1612 cm
-1

. O estiramento (C=O) do OXA em 1738 cm
-1

 [143] é deslocado para menor 

número de onda em 1727 cm
-1

. No entanto, o estiramento da carbonila do sólido é observado 

em 1636 cm
-1

, valor similar ao do composto puro (OND), o que sugere a não participação 

deste composto em ligações intermoleculares, conforme discutido na subseção 5.1.  

O estiramento (CO) associado ao OXA é identificado em 1622 cm
-1

, e o modo 

de deflexão β(COOH), que seria esperado a 655 cm
-1

 [143], é deslocado para 713 cm
-1

, 

caracterizando uma ligação de hidrogênio mais fraca que a do composto puro [126]. Portanto, 

o modo de deformação (OH) em 1236 cm
-1

 é  deslocado para 1217 cm
-1

, e o modo de 

deformação (COH), em 1120 cm
-1

, é deslocado para 1177 cm
-1

 [143]. O estiramento 
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correspondente à dupla ligação de carbono (C=C) é mostrado em 1532 cm
-1

, e o modo de 

deformação (CH), em 1480 cm
-1

, similares ao composto puro (OND). 

 

Figura 5.9 – Espectro FTIR-ATR de OXA (linha tracejada), OND (linha pontilhada) e ONDOXA (linha 

contínua). 

 

 

Figura 5.10 – Espectro FT-Raman de OXA (linha tracejada), OND (linha pontilhada) e ONDOXA (linha 
contínua). 
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O espectro FT-Raman (Figura 5.10) do sólido ONDOXA, na região compreendida 

entre 3200 e 3000 cm
-1

, apresenta os estiramentos (CH) do OND. Portanto, observou-se o 

estiramento assimétrico a(CH2) em 2971 cm
-1

, deslocado de 8 cm
-1

 para menores números de 

onda. Os modos de estiramento simétrico s(CH2) em 2897 e 2873 cm
-1

 foram também 

deslocados para maiores números de onda. As vibrações relacionadas ao grupo metil [144] 

são caracterizadas pelos estiramentos (CH3) em 2948 e 2940 cm
-1

, correspondentes ao 

modos intensos deslocados para menores números de onda em relação ao composto puro 

OND (2952 cm
-1

). Fato similar foi observado com os modos de estiramento (CH2) em 2897, 

2874, 2857 e 2835 cm
-1

.   

 

  

Figura 5.11 – Comparações das curvas TG (linha tracejada) e DSC (linha contínua) de ONDOXA com 

OND. 

 

A Figura 5.11 apresenta as curvas TG e DSC para o sólido multicomponente 

ONDOXA em comparação com a matéria-prima (OND). Esta análise está de acordo com o 

observado nos espectros Raman e IR (Figura 5.9 e Figura 5.10), onde não há evidência de 

evento endotérmico com perda de massa (11 %) no gráfico de TG e DSC, observados em 

torno de 74 
0
C na matéria-prima (OND) (subseção 5.1). Há presença de um pequeno evento 

endotérmico antes da fusão com onset em 114,1 
0
C, seguido de uma pequena perda de massa 

em torno de 140 
0
C de 1,93 %. No entanto, o evento dominante do sólido multicomponente 
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formado (ONDOXA) é a fusão do mesmo com temperatura de onset em 218,5 
0
C. Este evento 

está associado à decomposição do sólido, com perda de massa de 42,63 %, a qual é completa 

por um evento exotérmico entre 311 e 450 
0
C, que tem associação a uma perda de massa de 

38,07%.  

Desse modo conclui-se que as duas metodologias empregadas (slurry e MGS) 

produziram a mesma forma sólida descrita (ONDOXA). As análises realizadas para este 

sólido sugerem a formação de um sólido multicomponente de OND resultante de sua 

interação intermolecular com o coformador OXA, sugerida na proposta do desenho de 

possíveis synthons supramoleculares entre os seus grupos funcionais (IFA e coformador). A 

diferença significativa observada no espectro IR sugere o desaparecimento dos modos 

relacionados às duas moléculas de água presentes na estrutura das matérias-primas (OND e 

OXA), característico por apresentar modos relacionados à carbonila em 1727 cm
-1

. Este 

resultado corrobora o padrão de difração de ONDOXA e mostra uma nova forma cristalina, 

confirmada pela presença de picos não observados nos componentes puros. As curvas de TG e 

DSC obtidas para o sólido ONDOXA confirmam que se trata de uma forma anidra, com 

ponto de fusão distinto do OND e OXA, onde a matéria-prima dos dois compostos (OND e 

OXA) apresenta água em suas estruturas cristalinas (subseção 5.1). 

Na subseção seguinte serão apresentadas as caracterizações para o sólido 

cristalino multicomponente de ONDSAL, obtido por dois métodos de preparação (slurry e 

MGS). 

 

5.4.2 ONDSAL 

 

O sólido ONDSAL foi analisado e comparado com a matéria-prima (OND) e com 

o coformador (SAL) através de DRXP, apresentado na Figura 5.12. O padrão de difração do 

sólido ONDSAL (Figura 5.12), se comparado aos de OND e SAL, mostra uma mistura de fase 

com matérias-primas (OND) representadas pela reprodução da posição de seus picos de 

difração em similar posição. Porém, além destes foram observados picos de difração que não 

são semelhantes a nenhuma das fases (OND e SAL); isso caracteriza uma nova estrutura 

cristalina, porém com mistura de fase da matéria-prima (OND). O novo sólido formado será 

analisado do ponto de vista de suas ligações de hidrogênio intermoleculares, via análises 

espectroscópicas, apresentadas a seguir.  
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Figura 5.12 – Comparação de DRXP de ONDSAL com OND e SAL. 

 

As possíveis ligações de hidrogênio formadas no sólido ONDSAL foram 

caracterizadas através dos espectros FTIR–ATR e FT–Raman, apresentados nas Figura 5.13 e 

Figura 5.14, respectivamente. O espectro FTIR-ATR de ONDSAL (Figura 5.13) apresenta 

modos vibracionais característicos das moléculas de água na região entre 3600 a 3200 cm
-1

; 

esses resultados foram corroborados pelo modo de alta intensidade correspondente à 

deformação (OH) em 1612 cm
-1

, caracterizando uma mistura de fase mostrada através dos 

difratogramas da Figura 5.13. Em 1667 cm
-1

, nota-se um modo correspondente ao 

estiramento (C=O) da carbonila do SAL [133]. E nota-se uma banda de intensidade fraca em 

1636 cm
-1

, correspondente à carbonila do OND. Os modos em 1609 e 1579 cm
-1

 são 

característicos dos modos de estiramento (C-C) do anel de SAL (1606 e 1570 cm
-1

) [133], 

acoplado com os mesmos estiramentos do OND. Os modos vibracionais relativos aos 

estiramentos (C=C) dos anéis aromáticos são mostrados em 1531 cm
-1

, similares aos do 

composto puro de OND. 

No espectro FT-Raman (Figura 5.14), na região compreendida entre 3200 e 3000 

cm
-1

, são apresentados os modos de estiramento (CH) especificamente em 3065 cm
-1

,  

característicos do SAL [133]. Os modos de estiramento (CH2) são deslocados para maiores 

números de onda em 2975, 2887 e 2874 cm
-1

 em relação a estes modos no composto puro. 

Por outro lado, os modos relacionados ao (CH3) são apresentados em 2950 cm
-1

.  
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Figura 5.13 – Espectro FTIR–ATR de SAL (linha tracejada), OND (linha pontilhada) e ONDSAL (linha 

contínua). 

 

  
 

Figura 5.14 – Espectro FT-Raman de SAL (linha tracejada), OND (linha pontilhada) e ONDSAL (linha 

contínua). 
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Nos espectros Raman e infravermelho não são observados, distintamente, os 

modos relacionados ao novo sólido formado, apresentado no DRXP. Apesar de a amostra ter 

sido peneirada e misturada homogeneamente, o excesso da matéria-prima (OND) predomina 

sob o sólido formado. Desse modo, são observados, em maioria, os modos correspondentes à 

fase da OND pura.  

A análise térmica para o sólido ONDSAL é apresentada na Figura 5.15 por 

curvas TG e DSC.  

 

 

Figura 5.15 – Comparações de curvas de TG e DSC de ONDSAL com OND. 

 

A curva DSC do FTCSAL apresenta um evento endotérmico correspondente à 

liberação das duas moléculas de água presentes na estrutura cristalina de OND, com onset em 

67,8 
0
C, observada por uma perda de massa de 5,4% na curva TG. A fusão do composto 

formado (FTCSAL) corresponde a um evento endotérmico com onset em 192,6 
0
C e outro 

evento endotérmico associado à fusão da matéria-prima de OND (201,0 
0
C).  Em torno de 

198,0 
0
C, ocorre uma perda de massa de 62,1%; e um evento associado à decomposição do 

composto em torno de 280,0 
0
C.  

Para este sólido multicomponente conclui-se que as duas metodologias 

empregadas (slurry e MGS) mostraram o mesmo perfil para o ONDSAL. O padrão de 

difração do sólido ONDSAL foi caracterizado usando DRXP, TG e DSC, FTIR-ATR e FT-
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Raman. As análises de DRXP, TG e DSC sugerem a formação do sólido ONDSAL, mas as 

análises de FTIR-ATR e FT-Raman não possibilitaram mostrar unicamente os modos 

associados a este sólido devido à mistura de fase predominante dos modos associados aos 

modos de OND. O padrão de difração do cocristal mostra uma mistura de formas cristalinas 

de OND. O sólido formado ONDSAL é confirmado pela presença de picos de difração 

complementares distintos da forma cristalina de OND e SAL, além do evento endotérmico em 

torno de 192 
0
C, que sugerem a fusão do sólido multicomponente ONDSAL.  

Por fim, na subseção seguinte serão apresentados os resultados obtidos para o 

sólido multicomponente de ONDHIS pelos dois métodos de preparação (slurry e MGS). 

 

5.4.3 ONDHIS  

 

Após a síntese, as amostras de ONDHIS foram analisadas e comparadas com a 

matéria-prima (OND) e com o coformador (HIS) por DRXP, apresentados na Figura 5.16.  

  

Figura 5.16 – Comparação de DRXP de ONDHIS com OND e HIS. 

O padrão de difração de ONDHIS, comparado com aqueles de OND e HIS, 

apresenta uma estrutura distinta destas últimas, porém com mistura de OND. O novo padrão 

de difração de ONDHIS sugere uma mudança na estrutura cristalina, caracterizada por 

apresentar picos de alta intensidade em torno de 6 e 12
0
. As possíveis ligações de hidrogênio 
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formadas entre os componentes (OND e HIS) foram caracterizadas por análises 

espectroscópicas a seguir apresentadas. 

Os modos vibracionais correspondentes às ligações de hidrogênio intermoleculares 

formadas no sólido ONDHIS foram caracterizados através de análise de FTIR–ATR e FT–

Raman, apresentadas na Figura 5.17 e na Figura 5.18, respectivamente. 

  

Figura 5.17 – Espectro FTIR-ATR de HIS (linha tracejada), OND (linha pontilhada) e ONDHIS (linha 

contínua). 

 

No espectro FTIR-ATR (Figura 5.17), na região compreendida entre 3600 e 3200 cm
-

1
, observa-se uma pequena banda, a qual foi associada à presença de água estrutural no 

composto OND, o que foi corroborado pelos modos de deformação (OH) presentes na 

estrutura cristalina de OND em 1609 cm
-1

, devido ao sólido analisado apresentar resíduo de 

OND, como observado no DRXP (Figura 5.16) com mistura de fase. Para o sólido formado 

(ONDHIS), os modos de estiramento (C=O) da carbonila, tanto de OND quanto de HIS, são 

deslocados para menor número de onda em 1621 cm
-1

 [145]. Em 1579 cm
-1

 é apresentado um 

modo de estiramento (C-C) do anel de OND, e em 1531 cm
-1 

o modo de estiramento 

(C=C), similar ao componente puro OND. Em 1459 e 1426 cm
-1

 são apresentados os modos 

correspondentes a (NH) no plano e (CN) da HIS [145], respectivamente. 

 



95 

 

 

Figura 5.18 – Espectro FT-Raman de HIS (linha tracejada), OND (linha pontilhada) e ONDHIS (linha 

contínua). 

 

No espectro de FT-Raman (Figura 5.18), na região compreendida entre 3200 e 

3000 cm
-1

, são mostrados os estiramentos (CH) em 3132 cm
-1 

 e 3056 cm
-1 

[145] do OND, os 

quais foram deslocados para maiores números de onda (3068 cm
-1

). Os outros dois modos 

intensos em 2938 e 2882 cm
-1

 correspondem ao estiramento (CH2) e (CH3), 

respectivamente, e estes modos também foram deslocados para 2878 e 2952 cm
-1

.  

A Figura 5.19 mostra as análises de TG e DSC para o sólido multicomponente 

ONDHIS comparado com o da matéria-prima OND. A curva DSC de FTCHIS apresenta um 

primeiro evento endotérmico com onset em 110,4 
0
C seguido de uma perda de massa de 

1,1%, a qual sugere uma liberação de água da forma hidratada de OND, por esta apresentar 

um evento com onset em 74 
0
C com perda de massa de 11% (subseção 5.1). Este evento é 

seguido por outro evento endotérmico de fusão com onset em 135,3 
0
C. Contudo, a fusão da 

nova forma cristalina (ONDHIS) é caracterizada por um evento endotérmico com onset em 

197,4 
0
C acompanhado por uma perda de massa de 26,0%. 
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Figura 5.19 – Comparação de curvas TG (linha tracejada) e DSC (linha contínua) de ONDHIS e OND. 

 

O sólido multicomponente (ONDHIS), obtido por duas metodologias distintas 

(slurry e MGS), apresentou os mesmos resultados em suas caracterizações. Desse modo 

conclui-se que as análises realizadas para este sólido (DRXP, TG e DSC, FTIR-ATR e FT-

Raman) sugerem a formação de um novo sólido multicomponente de OND, o qual resulta de 

interações intermoleculares entre a OND e o coformador HIS, conforme planejado no desenho 

racional. O padrão de difração deste sólido mostra uma forma cristalina distinta de OND e 

HIS, confirmada pela presença de picos distintos destes. Este sólido é caracterizado por 

apresentar evento endotérmico em 197 
0
C (onset). As interações intermoleculares de 

hidrogênio foram caracterizadas por apresentarem modos Raman e IR distintos dos compostos 

isolados (OND e HIS). Esses foram caracterizados pela intensidade dos modos relacionados 

aos estiramentos (CH2) em 2938 e 2882 cm
-1

. A diferença notável no espectro IR está 

associada ao desaparecimento dos modos associados às duas moléculas de água estrutural 

presentes na estrutura cristalina de ambos os componentes (OND e OXA), corroborado pelos 

modos relacionados à carbonila em 1621 cm
-1

 e dos modos de deformação (OH) em 1609 

cm
-1

.  
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5.5 Conclusões 

 

De maneira análoga à proposta de desenho racional de Emtricitabina, os 

resultados obtidos para o Cloridrato de Ondansetrona mostram uma coerência nas estratégias 

propostas para o desenho racional de seus cocristais formados com grupos carboxílicos. Esta 

metodologia permitiu identificar os synthons supramoleculares mais favoráveis para a 

formação de estruturas supramoleculares entre o grupo imidazol e o grupo carboxílico, com 

mediação do íon cloro, formando outros sólidos multicomponentes a partir de um sal. Com 

estas informações, foram selecionados coformadores contendo esses grupos, e as sínteses dos 

sólidos multicomponentes foram realizadas através de dois métodos de preparação (slurry e 

ativação mecanoquímica). Os sólidos multicomponentes obtidos através destas sínteses foram 

os mesmos independentemente da metodologia empregada, mostrando que as condições de 

síntese e solventes envolvidos no processo para cada coformador favorecem igualmente a 

formação destes sólidos. No entanto, ainda que fosse possível prever a formação de interações 

intermoleculares de acordo com as estratégias propostas, a prevalência de misturas de fase foi 

obtida em dois casos (HIS e SAL), devido ao planejamento de estequiometria não precisa. 

Desse modo, apesar de a engenharia conduzir ao sucesso no processo de síntese, a obtenção 

de uma forma sólida cristalina pura deve-se ao estudo da quantidade dos componentes 

separados devido ao solvente envolvido no processo e à margem de formação de sólido 

multicomponente através do diagrama de fase, referido na seção 2.4. As técnicas de 

caracterização de estado sólido foram empregadas e discutidas em detalhe, identificando os 

sólidos obtidos no processo de síntese. Portanto, o objetivo deste capítulo foi demonstrar a 

viabilidade do desenho racional de cristais através da engenharia de cristais, com o intuito de 

obter novos sólidos multicomponentes a partir de um sal (OND). Três sólidos cristalinos 

foram discutidos para exemplificar tal processo. Suas fases foram identificadas 

qualitativamente através de difração de raios X em pó, enquanto que suas interações 

intermoleculares foram caracterizadas por espectroscopia Raman e na região do 

infravermelho médio. Uma fase (ONDOXA) apresenta ponto de fusão maior que o da OND, 

mostrando maior estabilidade termodinâmica em relação a esta; porém as outras duas 

apresentam menor ponto de fusão que o do composto puro (ONDSAL e ONDHIS).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A necessidade de encontrar uma nova forma sólida cristalina de um insumo 

farmacêutico ativo com propriedades físico-químicas ótimas tem sido mais focada sob a 

formação de polimorfismo, solvato, hidrato ou através de um sal. Isso se deve ao fato de que 

as distintas formas sólidas de um IFA podem influenciar significativamente na atividade 

farmacológica destinada, por apresentarem propriedades físico-químicas distintas. Nesta 

perspectiva, foi verificado como o método de preparação pode influenciar na formação de 

nova forma sólida cristalina de um IFA. Portanto, foi estudada através de ativação 

mecanoquímica a formação de uma nova forma sólida cristalina polimórfica de um composto, 

o efavirenz. Desse modo, foi observado que a moagem a seco (sem adição de solvente) não 

interfere em nenhuma mudança nas características estruturais da matéria-prima de efavirenz. 

Porém, o processo de moagem assistida por solvente induz uma nova forma polimórfica 

(forma III). Além deste polimorfo (III), foi observada uma fase solvatada, metaestável, 

minoritária, que sob condições normais de temperatura e umidade, transforma-se na forma III. 

Testes de solubilidade foram conduzidos, e a forma III mostrou-se duas vezes mais solúvel 

que a forma I, sugerindo que a forma III pode ser uma alternativa a ser considerada no 

desenvolvimento de uma formulação.  

Considerando-se os sólidos multicomponentes, os cocristais farmacêuticos têm 

recebido atenção considerável por causa dos seus potenciais de aplicações para muitas áreas 

de sólidos funcionais, incluindo farmacêuticos, pois uma grande parte dos compostos 

farmacêuticos são considerados pouco solúveis em água, apresentando uma fraca absorção 

após administração oral. Portanto, um dos desafios da indústria farmacêutica é desenvolver 

estratégias para melhorar a solubilidade destes fármacos em água, melhorando assim a sua 

biodisponibilidade. Por outro lado, sólidos cristalinos com baixa solubilidade podem ser uma 

opção para uma liberação lenta e sustentada de um princípio ativo. Nesta perspectiva, foi 

planejado o desenvolvimento de novos sólidos multicomponentes com potencial em 

aplicações a sólidos funcionais farmacêuticos com propriedades distintas do princípio ativo 

inicial. Desse modo, foram escolhidos coformadores adequados com distintas propriedades 

para obter sólidos multicomponentes de emtricitabina e cloridrato de ondansetrona, 

sintetizados por dois métodos de preparação (slurry e ativação mecanoquímica). O resultado 

para estes sólidos cristalinos multicomponentes mostram a coerência das estratégias propostas 

para planejamento racional destes através da engenharia de cristais. Esta metodologia 

permitiu identificar os synthons mais favoráveis para a formação de estruturas 
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supramoleculares envolvendo grupos funcionais do IFA, alvo do estudo, e dos coformadores 

que possuíam grupo carboxílico em sua molécula. O produto final da síntese empregada foi o 

mesmo independentemente da metodologia empregada, mostrando que as condições de 

síntese e solventes envolvidos no processo para cada coformador favorecem a formação dos 

mesmos sólidos multicomponentes. Ainda que fosse possível prever a formação de interações 

intermoleculares de acordo com as estratégias propostas, a nucleação de solvatos (hidratos) 

não pode ser prevista, sendo obtidos dois sólidos multicomponentes deste tipo. Portanto, os 

resultados obtidos neste trabalho confirmam a viabilidade do planejamento racional de novos 

sólidos cristalinos através da engenharia de cristais, com o intuito de obter sólidos cristalinos 

multicomponentes farmacêuticos com propriedades distintas.  
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7 PERSPECTIVAS  

 

Estudos sobre a solubilidade aquosa de cada sólido multicomponente de emtricitabina 

e cloridrato de ondansetrona obtido estão sendo realizados. 

Para cada um dos sólidos multicomponentes obtidos, serão realizados ensaios de 

evaporação lenta para obter a forma cristalina de cada composto que será analisada por 

difração de raios-X de monocristal para determinação de estrutura cristalina.  
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APÊNDICES 

 

A – Aparatos Utilizados nas Sínteses dos Sólidos 

 

O processo de síntese via ativação mecanoquímica foi realizado em um moinho de 

bola da Retsch, modelo MM400 (Figura A.1).  Este moinho de bola permite uma variação de 

tempo de moagem de 2 a 90 minutos sob frequência de 3 a 30 Hz. A amostra é mantida em 

vaso de ácido inoxidável, cilíndrico, de volume 1,5 mL. Para que a moagem seja realizada, 

duas esferas de ácido inoxidável, com diâmetro de 5 mm, que são colocadas dentro do vaso, 

onde o atrito entre a espera e a amostra leva à moagem e pode conduzir à granulometria de 

aproximadamente 5µm. Para a moagem realizada neste trabalho, a massa dos componentes 

puros foi pesada em razões estequiométricas e posteriormente conduzida à moagem variando-

se o tempo e a frequência. Algumas gotas de solventes para acelerar o processo de formação 

foram adicionadas utilizando micropipeta. Devido ao atrito mecânico das esferas contidas no 

vaso, uma energia térmica é transferida para a amostra durante o período sob ativação e esta é 

aquecida. Para eliminar este aquecimento, uma moagem criogênica fez-se necessária. Neste 

processo, o vaso cilíndrico de metal contendo a amostra foi mergulhado em nitrogênio 

líquido, em intervalos regulares, e posteriormente levado à moagem.  

A síntese dos cocristais via slurry foi realizada em um agitador magnético, com 

placa de aquecimento da marca Fisatom, modelo 752A (Figura A.1). A velocidade de 

agitação foi controlada por circuito eletrônico que proporciona uma rotação de 120 a 1800 

RPM, e a temperatura foi controlada por um termostato capilar com temperatura variável de 

50 a 360°C e precisão de  3 
0
C. Nesse caso, a amostra foi mantida em um vaso de vidro de 

10 mL sob agitação magnética de uma barra magnética imantada revestida de teflon de 

tamanho 3 mm x 5 mm. Todas as amostras foram pesadas em uma balança da marca 

Bioprecisa (Figura A.1), modelo FA2104N, com precisão de 0,1 mg, e os solventes foram 

aferidos em uma micropipeta da marca Digipet, modelo VF-1000, com volume de 100 a 1000 

µl. Posteriormente ao processo de moagem e slurry, as amostras tiveram seus tamanhos de 

partículas uniformizadas através de uma peneira granulométrica de 150 mesh da marca Bertel.  
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                 agitador magnético     balança 

 

Figura A.1 – Imagens dos instrumentos utilizados no processo de síntese dos sólidos: moinho de bolas, 

agitador magnético e balança de precisão. 
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B – Técnicas de Caracterização 

 

As técnicas físico-químicas de caracterização de estado sólido foram empregadas 

neste trabalho para analisar as interações intermoleculares e as consequentes mudanças na 

estrutura cristalina dos sólidos cristalinos formados. Deste modo, as espectroscopias Raman e 

de absorção na região do infravermelho foram aplicadas neste trabalho para analisar os 

diferentes tipos de movimentos vibracionais, relacionados às propriedades de agregados 

moleculares, onde se obtêm informações, em nível molecular, sobre o estado físico-químico e 

suas transformações de estado sólido. 

As análises de infravermelho foram realizadas num espectrômetro de 

transformada de Fourier VERTEX 70 da Bruker Optics, com detector DTGS, através de um 

acessório de Refletância Total Atenuada (FTIR-ATR), sob um cristal de ZnSe. Os Espectros 

Raman foram obtidos em um espectrômetro Raman com Transformada de Fourier (FT-

Raman) acoplado ao equipamento da Bruker Optics, modelo Módulo RAM II (Figura B.1), 

com um laser Nd :YAG (1064 nm).  

 

 

 

Figura B.1 – Imagem do espectrômetro de FT-Raman e FTIR. 

 

Neste trabalho os espectros FTIR-ATR foram coletados em uma região espectral 

de 600 a 4000 cm
-1 

com resolução de 2 cm
-1

 e 200 acumulações. E os espectros FT-Raman 

foram obtidas com potência de laser de 100 mW, em uma região espectral de 40 a 4000 

cm
-1

 com resolução de 2 cm
-1

 e 2000 acumulações. 

A identificação de uma nova fase sólida cristalina foi observada, em corroboração 

as técnicas espectroscópicas, por difração de raios-X utilizando o método de pó. Os 

difratogramas foram obtidos utilizando-se o método de pó (DRXP) em um instrumento 
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convencional D8 Advanced da Bruker AXS (Figura B.2), equipado com um goniômetro 

theta/theta, acoplado na geometria de transmissão com porta-amostra fixo e fonte de 

radiação Cu K (0,15419 nm). Este equipamento permite que sejam realizadas medidas 

com variação de temperatura através do uso de uma câmara Anton Paar, modelo TCU 

110.  

 

 

 

Figura B.2 – Imagem do difratrômetro de raios X de pó.  

 

As medidas foram realizadas sob uma tensão de aceleração de 40 kV e corrente de 

40 mA, na geometria de Bragg Brentano. A abertura da fenda utilizada para o feixe incidente 

sobre a amostra foi de 0,2 mm. O difratograma foi colhido em uma faixa de 5 a 45
0
 com passo 

de 0,02
0
 e 2 s/passo.  

A técnica de análise térmica foi empregada neste trabalho para determinar a 

estabilidade térmica dos agregados moleculares. Diversas informações qualitativas e 

quantitativas sobre o analito podem ser obtidas através das técnicas de Termogravimetria 

(TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). O DSC pode ser usado, em primeiro 

instante, para diferenciar polimorfos de cocristais através dos seus pontos de fusão. 

Adicionalmente, a técnica de TG pode ser usada para o estudo de transformações de sistemas 

metaestáveis para identificar a natureza de distintas formas polimórficas. No DSC a amostra e 

a referência são mantidas na mesma temperatura, e o fluxo de calor requerido para manter 

ambas em equilíbrio térmico é medido. Dessa forma, a quantidade de energia absorvida ou 

liberada pela amostra com o seu aquecimento ou resfriamento pode ser facilmente 
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determinada. A integração da área sobre a curva do fluxo de calor corresponderá à mudança 

de entalpia associada com o evento endotérmico ou exotérmico de interesse. As curvas de 

DSC foram obtidas em um aparelho de medida de fluxo de calor da Netzsch, modelo 204 F1 

Phoenix (Figura B.3). E as curvas TG foram obtidas em um instrumento da Netzsch de 

análise térmica simultânea TG-DTA/DSC, modelo STA 449 F3 Júpiter (Figura B.4), acoplado 

a um espectrômetro no infravermelho Bruker Tensor 27. 

 

 

 

Figura B.3 – Imagem do equipamento de análise térmica de DSC.  

 

As análises de TG/DSC foram obtidas simultaneamente usando-se um cadinho de 

alumínio, mantidas em uma atmosfera de gás inerte (nitrogênio) sobre fluxo de 50 mL.min
-1

, 

medindo em uma faixa de 50 a 500 
0
C com taxa de aquecimento de 10 K. min

-1
. E as análises 

de DSC também foram obtidas mantendo-se a amostra sob uma atmosfera de gás de 

nitrogênio inerte com fluxo de 50 mL.min
-1

, porém a variação de temperatura foi de 300 
0
C 

com taxa de aquecimento de 5 K. min
-1

. 
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Figura B.4 – Imagem do equipamento de análise térmica simultânea TG-DTA/DSC. 

 


