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RESUMO 

 

Devido aos impactos da obesidade e do sobrepeso, considera-se frequentemente 

necessário, dentre as alternativas de tratamento, o uso de fármacos. Por conta da sua 

origem natural, o uso de medicamentos fitoterápicos para tratar obesidade e excesso de 

peso tem sido crescente. No entanto, mesmo existindo regulamentação das autoridades 

sanitárias, o crescente comércio de produtos farmacêuticos na Internet tem facilitado a 

entrada de produtos adulterados que são vendidos como 100% naturais e com promessas 

milagrosas de tratamento eficaz em curto prazo. Portanto, é urgente a detecção de 

formulações adulteradas através de procedimentos rápidos, de baixo custo e sensíveis 

para detectar seus ingredientes ativos ou potenciais impurezas e adulterantes. Entretanto, 

a maioria dos métodos analíticos utilizados rotineiramente são destrutivos, apresentam 

alto custo e complexidade e exigem um longo período de tempo para análise e / ou 

quantidade excessiva de solventes orgânicos. Destarte, face ao exposto e aos impactos 

ambientais e atendendo aos princípios da Química verde, o presente estudo propõe 

minimização e / ou eliminação do uso de solventes nocivos, uso de técnicas analíticas 

diretas e uso de mínima quantidade de amostras para a determinação de adulterantes 

farmacêuticos em emagrecedores vendidos como naturais. Foram avaliadas neste trabalho 

as técnicas de caracterização por estado sólido: microscopia óptica, difração de raios-X, 

espectroscopia vibracional e análise térmica. 

 

Palavras-chave: Emagrecedores naturais; Adulterantes; Caracterização do estado 

sólido; Química verde 



 

 

ABSTRACT 

 

Due to the impacts of obesity and overweight, it is often considered necessary, among the 

treatment alternatives, the use of drugs. On account of its natural origin, the use of herbal 

medicines to treat obesity and overweight has been increasing. However, even with 

regulations from health authorities, the growing trade in pharmaceutical products on the 

Internet has facilitated the entry of adulterated products that are sold as 100% natural, 

with miraculous promises of effective treatment in the short term. Therefore, it is urgent 

to detect adulterated formulations through fast, low-cost and sensitive procedures to 

detect their active ingredients or potential impurities and adulterants. However, most of 

the analytical methods used routinely are destructive, have high cost and complexity and 

require a long period of time for analysis and / or an excessive quantity of organic 

solvents. Thus, in view of the above and the environmental impacts and in compliance 

with the principles of Green Chemistry, the present study proposes to minimize and / or 

eliminate the use of harmful solvents, use of direct analytical techniques and use of a 

minimum amount of samples to determine pharmaceutical adulterants in weight loss 

products sold as natural. The solid state characterization techniques were evaluated in this 

work: optical microscopy, X-ray diffraction, vibrational spectroscopy and thermal 

analysis. 

Keywords: Herbal slimming products; Adulterants; Solid state characterization; Green 

chemistry 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Obesidade e sobrepeso 

A obesidade e o sobrepeso são graves problemas de saúde pública em todo o mundo, e 

são vinculados a inúmeros fatores de risco que podem diminuir a qualidade e a expectativa de 

vida (DE FREITAS et al., 2019). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

obesidade mundial quase triplicou desde 1975. Em 2016, mais de 1,9 bilhão de adultos estavam 

acima do peso. Destes, mais de 650 milhões de adultos eram obesos (WHO, 2020) 

A OMS aponta que, se não forem tomadas medidas imediatas, milhões de pessoas 

sofrerão com uma série de distúrbios graves de saúde. Isso porque o sobrepeso e a obesidade 

estão associados à mortalidade prematura, morbidade crônica, diabetes, doenças cardíacas, 

osteoartrite e câncer (VAYSSE et al., 2010). Considerando essa situação, a prevenção da 

obesidade e do sobrepeso ganha cada vez mais destaque (CEBI; YILMAZ; SAGDIC, 2017). 

Dessa forma, as três abordagens para o controle do peso são: dieta, exercício físico e 

medicamentos. Mudanças no estilo de vida e modificações comportamentais são os pilares de 

controle da obesidade, mas são difíceis de alcançar e sustentar (PILITSI et al., 2019). Por conta 

disso e das condições médicas e sociais de impacto da obesidade e do sobrepeso, considera-se 

frequentemente necessário o uso de fármacos (CUSTERS et al., 2017).  

Entretanto, o uso de fármacos como coadjuvantes no processo de emagrecimento não é 

consenso entre os especialistas e as controvérsias relacionadas ao tema remontam às décadas 

de 50/60, quando se popularizou o uso de anfetaminas (ANVISA, 2011). Desde então, o debate 

sobre a segurança/risco do uso de medicamentos emagrecedores vem mobilizando a 

comunidade científica e acarretando medidas regulatórias de naturezas diversas, à luz do 

conhecimento científico e do contexto sócio-político de cada época (AMARAL; 

LAGUARDIA; CARDOSO, 2017). 

1.2 Tratamento farmacológico da obesidade 

O tratamento medicamentoso está indicado quando o IMC (índice de massa corpórea) 

for maior ou igual a 30 kg/m2 ou quando o IMC for maior ou igual a 25 ou 27 kg/m² com 

presença de comorbidades, além de histórico de falha na tentativa de perder peso com o 

tratamento não farmacológico. A história prévia de falência com tentativa com dieta com 

restrição calórica é suficiente para a indicação da terapia medicamentosa (ABESO, 2016). 

No Brasil, atualmente, há 4 medicamentos inibidores de apetite registrados para o 

tratamento da obesidade: sibutramina, orlistate, liraglutida e lorcasserina (ANVISA, 2017b) 
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1.2.1 Sibutramina 

É o medicamento emagrecedor com registro válido mais antigo no Brasil. Foi registrado 

em março de 1998, e 13 fabricantes têm registro e autorização para produzi-lo (ANVISA, 

2017b). A sibutramina é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina (ISRS) que inibe 5-

HT, norepinefrina e dopamina na sinapse neural (ANVISA, 2011). Dessa forma, o fármaco leva 

à perda de peso através de um duplo mecanismo: redução da ingestão de alimentos pelo 

aumento da saciedade e diminuição da fome, e prevenção do declínio do gasto energético que 

segue a perda de peso. É indicada como terapia adjuvante como parte de um programa de 

gerenciamento de peso para pacientes obesos (SIBUTRAMINA, 2019). 

É importante salientar que a sibutramina promove um aumento da pressão arterial e da 

frequência cardíaca, além de provocar distúrbios do ritmo cardíaco. Além disso, está associada 

também à ocorrência de fibrilação ventricular com parada cardíaca, ao infarto do miocárdio e 

ao acidente vascular encefálico (ANVISA, 2011). 

1.2.2 Orlistate 

O fármaco chegou ao Brasil no final dos anos 90. Hoje é produzido por 10 laboratórios 

com pelo menos 22 registros diferentes do produto em comercialização (ANVISA, 2017b).  

O medicamento é um análogo da lipstatina inibidor de lipases gastrintestinais (GI) que 

se liga no sítio ativo da enzima através de ligação covalente, fazendo com que cerca de um terço 

dos triglicérides ingeridos permanecem não digeridos e não sejam absorvidos pelo intestino, 

sendo eliminados nas fezes. O orlistate é indicado para o tratamento em longo prazo de 

pacientes com sobrepeso ou obesidade, incluindo pacientes com fatores de risco associados à 

obesidade, em conjunto com uma dieta levemente hipocalórica (ABESO, 2016). 

1.2.3 Liraglutida 

Registrada no início de 2016, é uma formulação injetável e está no mercado com o nome 

comercial de Saxenda®, registrado pelo laboratório Novo Nordisk (ANVISA, 2017). A 

liraglutida é um agonista do peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1) que compartilha 97% 

de homologia com o GLP-1 nativo, sendo a meia-vida de circulação do GLP-1 aumentada de 

1-2 minutos para 13 horas e na dose de 3,0 mg, tem uma ação hipotalâmica em neurônios 

envolvidos no balanço energético, em centros ligados a prazer e recompensa e uma ação menor 

na velocidade de esvaziamento gástrico (ABESO, 2016). 
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É indicada em associação a uma dieta hipocalórica e aumento do exercício físico para 

controle crônico de peso em adultos com Índice de Massa Corporal (IMC) de: IMC de 30 kg/m2 

ou maior (obesidade – muito acima do peso) ou; IMC de 27 kg/m2 ou maior (sobrepeso – acima 

do peso) e com problemas de saúde relacionados ao peso (como diabetes, pressão arterial 

elevada, níveis anormais de gorduras no sangue, problemas respiratórios durante o sono 

chamado de apneia obstrutiva do sono)(SAXENDA®, 2015). 

1.2.4  Lorcasserina 

Registrado em 2016 pelo laboratório Eisai, está no mercado com o nome comercial de 

Belviq®, registrado (ANVISA, 2017b). A Lorcasserina é indicada como adjuvante à dieta de 

redução de calorias e atividade física aumentada para o controle de peso crônico em pacientes 

adultos com índice de massa corporal (IMC) inicial de 30 kg/m² ou maior (obeso); ou pacientes 

com sobrepeso com IMC maior ou igual a 27 kg/m², na presença de pelo menos 

uma comorbidade relacionada ao peso, como hipertensão, dislipidemia, doença cardiovascular, 

diabetes tipo 2 controlado com agentes hipoglicemiantes orais, ou apneia do sono (BELVIQ ®, 

2019). 

Acredita-se que a lorcasserina diminua o consumo de alimentos e promova a saciedade 

ativando seletivamente alguns receptores no sistema nervoso central. O mecanismo de ação 

exato ainda não é conhecido. 

1.3 Outros fármacos  

Quando prescritos por profissionais habilitados, a razão mais comum do uso off-label é 

a ausência de opção de tratamento para a doença ou para a faixa etária. Frequentemente, o que 

é off-label em um país pode ter indicação em bula em outro (ABESO, 2016). Os medicamentos 

usados que apresentam evidências científicas de potencial benefício são: fluoxetina, topiramato, 

associação de bupropiona e naltrexona e dimesilato de lisdexanfetamina. 

1.4 Outras motivações para o uso de medicamentos e formulações emagrecedoras e seus 

usos indiscriminados 

Atualmente, existe um fator de risco da doença que está associado ao que a sociedade 

prega como “padrão” e é totalmente ligado ao corpo magro. Dessa forma, a sociedade 

contemporânea assiste deslumbrada à passagem dos “corpos perfeitos” que invadem 

progressivamente todos os espaços da vida moderna (MARCUZZO; PICH; DITTRICH, 2012). 

Entretanto, satisfação corporal nem sempre está relacionada a um corpo saudável, o que 
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denuncia que muitos meios utilizados para atingi-la ignoram questões de saúde, podendo ser 

prejudiciais (VARGAS; GARONCI; VARGAS, 2014). 

Diante dos distúrbios causados pela obesidade e as influências midiáticas, as pessoas 

buscam utilizar, para controle do peso corporal, uma gama de recursos como dietas fortemente 

restritivas, exercícios excessivos, uso de laxantes, diuréticos e  anorexígenos, entre outros que 

dissociam estética e saúde, sujeitando-se aos efeitos colaterais desagradáveis e perigosos 

provocados pelos inibidores de apetite (SILVA et al., 2017b).  Portanto, o sentimento da busca 

pela modificação do corpo vem perseguindo os indivíduos, levando-os a utilizar medidas que 

podem ser prejudiciais à saúde a fim de se obter resultado “milagroso” em curto espaço de 

tempo (VARGAS; GARONCI; VARGAS, 2014). 

Entre os mais diversos métodos procurados para adequação aos padrões estéticos atuais, 

estão os medicamentos anorexígenos ou a combinação desses com outras substâncias. O 

consumo abusivo e a crescente prática da automedicação com anorexígenos foram fatores que 

contribuíram para a criação e discussões de medidas de controle na comercialização desses 

medicamentos, que apresentam graves efeitos colaterais que podem ser mais danosos e 

aumentados com a prática da automedicação (SANTOS et al., 2019) 

1.5 Consumo e legislação de fitoterápicos  

Existe uma demanda crescente por medicamentos fitoterápicos para tratar obesidade e 

excesso de peso. Por conta da sua origem natural, há uma impressão de que os fitoterápicos são 

sempre mais seguros que os medicamentos sintéticos e de que são isentos de efeitos colaterais 

(DA SILVA  et al., 2015). A percepção geral de que remédios ou medicamentos à base de 

plantas são muito seguros e desprovidos de efeitos adversos é falsa. As ervas são capazes de 

produzir uma ampla gama de reações indesejáveis ou adversas, com risco de vida e até levar a 

morte (EKOR, 2014). Além disso, anúncios enganosos de alguns fabricantes têm contribuído 

para esse uso indiscriminado e desenfreado de produtos naturais (DE CARVALHO et al., 

2011). 

Os medicamentos fitoterápicos utilizados para emagrecimento podem agir como 

moderadores de apetite ou aceleradores de metabolismo, promovendo redução da ingestão 

alimentar, diminuindo os níveis séricos de colesterol, além de ação antioxidante, diurética e 

lipolítica (LUCAS et al., 2016). Existem inúmeras alternativas fitoterápicas que podem auxiliar 

no tratamento da obesidade e sobrepeso, mas geralmente o tratamento é longo e nem sempre o 

paciente obtém o resultado esperado. 
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Conforme a legislação brasileira, os medicamentos fitoterápicos podem ser manipulados 

ou industrializados (BRASIL, 2018). De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) de nº 26 de 2014, publicada pela ANVISA, fitoterápico é o produto obtido de matéria-

prima ativa vegetal e não pode conter substâncias sintéticas isoladas, possuem finalidade 

profilática, curativa ou paliativa, podendo ser simples, quando o ativo é proveniente de uma 

única espécie vegetal medicinal, ou composto, quando o ativo é proveniente de mais de uma 

espécie vegetal (ANVISA, 2014b).  

Diversas normas regulamentam a produção de medicamentos. Em relação à 

manipulação de medicamentos fitoterápicos para uso humano, a norma que regulamenta é a 

RDC n° 67/2007, atualizada pela RDC n° 87/2008, que define as boas práticas de manipulação 

de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias. Os medicamentos 

fitoterápicos industrializados para uso humano, por sua vez,  devem ser registrados na ANVISA 

e regulamentam esse processo a Portaria nº 22 de 30 de outubro de 1967 pelo Serviço Nacional 

de Fiscalização da Medicina e da Farmácia e a RDC nº 26, de 13 de maio de 2014 (BRASIL, 

2018).  

Vale ressaltar ainda que o registro de medicamentos fitoterápicos é o instrumento 

através do qual o Ministério da Saúde, no uso de sua atribuição específica, determina a inscrição 

prévia do produto no órgão ou na entidade competente e, normalmente, envolve uma etapa de 

avaliação referente à sua segurança, eficácia, estabilidade e qualidade antes de permitir que os 

produtos sejam comercializados no Brasil (BRASIL, 2018; DE CARVALHO et al., 2012). No 

entanto,  observa-se que a maioria dos problemas associados ao uso de medicamentos 

fitoterápicos decorre principalmente da classificação de muitos desses produtos como alimentos 

ou suplementos alimentares em alguns países (EKOR, 2014). Ademais, alimentos de origem 

vegetal devem ser registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), entretanto, alimentos que contenham aditivos e suplementos que possuam alguma 

propriedade funcional, devem ser registrados na ANVISA, e toda a documentação dessas 

propriedades funcionais deverá ser apresentada. A ANVISA não classifica os alimentos como 

suplementos. Caso possua alguma propriedade ou indicação terapêutica, ele é classificado como 

medicamento. 

Além disso, o cumprimento das boas práticas de fabricação (BPF) dos Insumos 

Farmacêuticos Ativos (IFA) vegetais por parte das empresas fabricantes dos insumos é uma 

exigência primordial para assegurar a qualidade do medicamento fitoterápico, cujos requisitos 

estão especificados na RDC nº 69/2014 (ANVISA, 2014a). O controle de qualidade de 
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fitoterápico, portanto, abrange avaliações da matéria-prima vegetal, tanto a droga como 

derivado e do produto final. No caso do produto final, o controle varia de acordo com a forma 

farmacêutica, mas sempre avalia a integridade e estabilidade do produto (inclusive pelo perfil 

cromatográfico e pela dosagem de marcadores), além do controle dos níveis de contaminação 

microbiana (BRASIL, 2018). 

1.6 Adulteração em formulações fitoterápicas 

O crescente comércio internacional de produtos farmacêuticos vendidos na internet 

facilitou a entrada de produtos falsificados na cadeia de suprimento.  (YOSHIDA et al., 2015). 

A comercialização e venda desses suplementos na internet e canais satélites não são 

estritamente controlados (KHAZAN et al., 2014). De acordo com a definição da OMS, o termo 

falsificação pode ser aplicado a medicamentos que são deliberadas e fraudulentamente 

rotulados incorretamente em relação à identidade ou fonte.  

A OMS indica que produtos farmacêuticos falsificados podem ser separados em seis 

categorias: produtos sem ativos, com quantidades incorretas de ativos, com componente 

errados, com quantidades corretas de ativos, mas com embalagens falsas, cópias de produtos 

originais e produtos com alta níveis de impurezas e contaminantes. Geralmente, esses produtos 

são comercializados na internet e assim muitos escapam de um rigoroso controle de qualidade 

(CUSTERS et al., 2017). Além disso, produtos são potencialmente perigosos à saúde do 

usuário, pois podem conter substâncias que podem levar a graves efeitos adversos, intoxicações 

e até óbitos (DE FREITAS et al., 2019). 

Nesse contexto, ocorre a prática de adulteração de produtos dito fitoterápicos com 

fármacos sintéticos, atribuindo efeitos milagrosos a fitoterápicos e satisfazendo expectativas do 

usuário através de tratamento eficaz e de curto prazo (DE CARVALHO et al., 2011). A adição 

de compostos sintéticos aumenta a eficiência dos medicamentos fitoterápicos, mas esse é 

procedimento legalmente proibido no Brasil, onde a formulação deve ser registrada de acordo 

com a composição real do produto natural (DA SILVA et al., 2015). 

Casos de adulteração de formulações fitoterápicas têm sido relatados na literatura, 

demonstrando a crescente importância deste assunto para os aspectos toxicológicos, clínicos e 

analíticos (DE CARVALHO et al., 2011). Estudos anteriores no Brasil (ALMEIDA; RIBEIRO; 

POLESE, 2000; AURICCHIO MT, BACTISTIC MA, 1991; DE CARVALHO, LEANDRO 

M. et al., 2010) relataram a adulteração de formulações para a perda de peso presumivelmente 

à base de plantas, mas que continham anorexígenos (anfepramona e femproporex), 
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antidepressivos (fluoxetina) e ansiolíticos (benzodiazepínicos) (DE CARVALHO, L. M. et al., 

2012). 

Os casos mais graves, como os de morte de usuários desses produtos, costumam chamar 

uma atenção maior para o problema e, geralmente, são veiculados pela mídia. Entretanto, os 

dados precisos de intoxicações resultantes do uso de produtos adulterados são deficientes. 

Identificar eventos adversos por meio de esforços de vigilância pós-mercado alguns desafios, 

principalmente devido a dificuldades últimos em afirmar causalidade e subnotificação 

(TUCKER et al., 2018). A literatura aponta que a subnotificação de casos tem sido encontrada 

em muitos sistemas de informação no Brasil, indicando a necessidade de melhorar a qualidade 

da informação e coordenação dos relatórios de dados, para que as autoridades de saúde possam 

entender e reduzir essas fatalidades (MAGALHÃES; CALDAS, 2018). 

A ABESO (Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e síndrome metabólica) 

orienta os profissionais de saúde a perguntar aos pacientes sobre uso de suplementos e educá-

los sobre os perigos potenciais, identificar aqueles que estão experimentando reações adversas, 

a fim de minimizar os danos que alguns suplementos dietéticos herbais podem infligir a um 

público ávido deslumbrado em abraçar soluções rápidas para perda de peso e melhora da força 

(ABESO, 2016). 

1.6.1 Principais classes de fármacos usadas como adulterantes em produtos naturais 

Dentre as substâncias encontradas usualmente em formulações para emagrecimento, 

pode-se citar fármacos das seguintes classes farmacêuticas: anorexígenos, ansiolíticos, 

antidepressivos, laxantes e diuréticos. 

1.6.1.1 Anorexígenos 

Os anorexígenos são estimulantes do sistema nervoso central (SNC) e  frequentemente 

encontrados ilicitamente em formulações fitoterápicas para emagrecer visto que são capazes de 

induzir a perda de apetite, aumentam a sensação de energia e de saciedade e reduzem a absorção 

intestinal de gordura (MIYOCO YANO et al., 2008). No entanto, podem causar vários efeitos 

colaterais, como instabilidade de humor, dores de cabeça, depressão nervosa, irritabilidade e 

dependência (DE CARVALHO, L. M. et al., 2011) 

1.6.1.2 Antidepressivos 

Alguns inibidores seletivos da recaptação de serotonina (fluoxetina e sertralina), usados 

para tratar depressão, podem proporcionar efeito de perda de peso no curto prazo, embora não 

tenham indicação formal no tratamento de obesidade (ABESO, 2016). A fluoxetina, por 
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exemplo, pode ser usada no tratamento de distúrbios alimentares, como transtorno obsessivo-

compulsivo e bulimia (DE CARVALHO, L. M. et al., 2011). Por conta disso, é comumente 

usada como adulterante em emagrecedores naturais. 

1.6.1.3 Ansiolíticos 

Benzodiazepínicos são frequentemente associados às formulações de emagrecimento 

porque podem minimizar ou mascarar os efeitos colaterais causados pelos anorexígenos, além 

de ajudar a diminuir a ansiedade, característica de alguns casos relacionados a pacientes obesos 

(DE CARVALHO et al., 2011). Doses elevadas causam dependência física e psíquica 

(MIYOCO YANO et al., 2008). 

1.6.1.4 Diuréticos 

Diuréticos como espironolactona, furosemida e hidroclorotiazida, são relatados com 

frequência como produtos farmacêuticos não declarados em formulações fitoterápicas para 

emagrecimento. Eles reduzem a quantidade de líquido corporal, dando a impressão de 

emagrecimento. Dentre as complicações do uso indiscriminado de diuréticos ressalta-se as 

anormalidades eletrolíticas (YEN; EWALD, 2012). 

1.6.1.5 Laxantes 

Esses medicamentos geralmente são adicionados às formulações, assim como no caso 

dos diuréticos, para dar uma falsa sensação de perda de peso, mas eles apenas reduzem o 

conteúdo de água no corpo e não a gordura corporal, resultando em desidratação e desequilíbrio 

eletrolítico. (YEN; EWALD, 2012) 

Portanto, a detecção de medicamentos falsificados depende principalmente de técnicas 

analíticas. Uma grande variedade de métodos tem sido usada por sua capacidade de discriminar 

um produto genuíno de um produto falsificado (BEEN et al., 2011). A inclusão de novos 

métodos analíticos que permitem a detecção de possíveis adulterantes é de grande relevância 

para o controle de qualidade dessas formulações (DE CARVALHO. et al., 2011) 

1.7 Determinação de adulterantes em fitoterápicos 

Existem inúmeras técnicas analíticas capazes de detectar adulterantes em preparações 

naturais, já publicadas na literatura (CUSTERS et al., 2017). No entanto, a maioria dos métodos 

analíticos apresenta alto custo e complexidade, exigindo disponibilidade de um longo período 

de tempo para análise e/ou utilização de solventes orgânicos, associação de técnicas, 

comparação com banco de dados ou substâncias químicas de referência (SQR), além de serem 



22 

 

 

 

destrutivas, incluem-se aqui a mais empregada pela Farmacopeia Brasileira, a cromatografia 

(ANVISA, 2019; DE MARCO et al., 2019; RECHELO; KOGAWA; SALGADO, 2019).  

Nesse contexto, os métodos cromatográficos têm sido, extensivamente, utilizado para 

identificar e quantificar contaminantes em medicamentos naturais que são misturas complexas 

(DA SILVA et al., 2015). Os principais métodos para detecção e quantificação de adulterantes 

em medicamentos fitoterápicos são Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e 

Cromatografia Gasosa (CG). Tais técnicas requerem grandes quantidades de solventes de alta 

pureza, além de SQR e validação analítica completa caso se altere algum parâmetro pré-

definido e validado ou validação parcial, mesmo para métodos farmacopêicos (ANVISA, 

2017a). 

Para detectar os medicamentos falsificados, é urgente definir procedimentos rápidos, 

sensíveis e de baixo impacto ambiental para detectar seus ingredientes ativos ou potenciais 

impurezas e adulterantes (DE FREITAS et al., 2019) 

1.8 Química verde analítica no contexto farmacêutico 

Consumo de reagentes químicos, destruição de amostras, o tempo e esforço necessários 

para análise e custos operacionais, são alguns dos fatores que podem tornar os procedimentos 

mencionados onerosos e demorados para análises de rastreamento de rotina (DA SILVA et al., 

2015).  

Assim, Galuszka, Migaszewski e Namiénski, em 2013, propuseram “12 Princípios de 

Química Analítica Verde”, destacando-se os seguintes: técnicas analíticas diretas que devem 

ser aplicadas para evitar a etapa de tratamento da amostra, recomenda-se que o tamanho e a 

quantidade de amostras devem ser os menores possíveis; os métodos automatizados e 

selecionados; as derivatizações devem ser evitadas, pois exigem o uso de reagentes adicionais 

e, portanto, geram resíduos; a geração de grandes volumes de resíduos analíticos deve ser 

evitada e o manuseio correto desses resíduos deve ser fornecido (GAŁUSZKA; 

MIGASZEWSKI; NAMIEŚNIK, 2013).  

Nesse contexto sugerimos e avaliamos a empregabilidade das técnicas de caracterização 

do estado sólido, como a difração de raios-X e espetroscopia para esse processo de identificação 

e consequente interdição do produto adulterado. 

1.9 Técnicas de caracterização do estado sólido 

1.9.1 Difração de raios-X 
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Materiais cristalinos são compostos de matrizes ordenadas de átomos ou moléculas, que 

podem ser visualizados como um conjunto de vários tipos de planos cristalográficos. Quando 

raios-X monocromáticos se dispersam coerentemente a partir de átomos ou moléculas em 

planos adjacentes, eles interferem e, em dadas condições, resultam num máximo de emissão 

através de interferência construtiva (CREWS et al., 2015). 

A organização dos átomos de todo material cristalino define uma cela unitária. A cela 

unitária é definida pelas dimensões 𝑎, 𝑏 e 𝑐 e os ângulos entre eles, 𝛼, 𝛽 e 𝛾 (Figura 1). O 

espaçamento interplanar para um conjunto de planos paralelos ℎ𝑘𝑙 é representado por 𝑑ℎ𝑘𝑙. Cada 

conjunto de planos do cristal tem um ângulo de difração de Bragg, 𝜃ℎ𝑘𝑙, associado a ele (para 

um comprimento de onda específico 𝜆) (ANVISA, 2019).  

 

 

 

Figura 1 - Representação das distâncias entre planos cristalinos (a, b e c) dimensões da cela 

unitária (Fonte: (ANVISA, 2019)) 

 

Os átomos são cercados por elétrons que difratam raios-X em um ângulo (θ) conforme 

descrito pela Lei de Bragg, nλ = 2 dhkl sen θhkl, em que o comprimento de onda (λ) da fonte de 

raios-X é conhecido, representada na figura 2. Assim os valores de distância para diferentes 

planos do cristal podem ser calculados e funcionam como uma impressão digital da matéria, 

permitindo comparação por similaridade, padrão x amostra, ou para distinguir polimorfos e 

certificar a formação de novas formas sólidas (HALEBLIAN; MCCRONE, 1969; YMEN, 

2011). 
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Figura 2 - Difração de raios X por um cristal de acordo com a lei de Bragg. (Fonte: ANVISA, 

2019) 

 

Dessa forma, após a descoberta de que os raios-X podem ser difratados de modo 

característico, foi possível atribuir um padrão de difração para cada composto. Isso tornou-se 

possível pois a intensidade e a posição dos feixes difratados ocorrem de acordo com o arranjo 

dos átomos, gerando um fingerprint para cada componente (HASEGAWA, 2012; TILLEY; DE 

ANDRADE, 2014). 

Esta técnica existe na forma de difração de raios-X de pó (PDRX) e difração de raios-X 

de monocristal, que são primordiais na caracterização estrutural e identificação de sólidos 

farmacêuticos. O que permite a determinação de uma estrutura química de uma molécula de 

forma mais indubitável que a Ressonância Magnética Nuclear (RMN) ou menos laboriosa que 

o processo de preparo de amostras, fase móvel e adequação do sistema em CLAE. 

 

1.9.1.1 Difração de raios-X de pó 

A difração de raios-X pelo método do pó (PDRX) consiste em medir ângulos de difração 

e intensidades característicos de um material policristalino ou não, orientado aleatoriamente, 

irradiado por um feixe de raios-X monocromático. Um ponto a ser destacado é que o método 

PDRX é de natureza não destrutiva, e a preparação da amostra é limitada à moagem para 

redução do tamanho de partícula e a quantidade necessária é ínfima. Dessa forma, o 
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difratograma de PDRX apresenta os picos de difração da rede cristalina da amostra em 

distâncias e intensidades específicas.  

A identificação por difração de raios-X das fases que compõem uma amostra 

desconhecida é baseada na comparação visual auxiliada por computador com os picos bem 

caracterizados ou calculados, a partir de um modelo de rede cristalina ou de bancos de dados 

certificados. 

A Difração de raios-X de pó é comumente usada na indústria farmacêutica para 

identificação polimórfica de insumos farmacêuticos ativos, e recentemente foi incluída como 

técnica de identificação pela Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2019; ZOU; YIN; JIN, 2018). 

 

1.9.1.2 Difração de raios-X em Monocristal 

A difração de raios-X em monocristal fornece diretamente o resultado do 

empacotamento e conformação das moléculas, inclusive informações das interações intra e 

intermoleculares, cela unitária e parâmetros do cristal, sendo dados capazes de elucidar sólidos 

cristalinos quando cristais de qualidade adequada são obtidos (BASSETT, 1993).  

Portanto, o passo primordial está na seleção do cristal a ser medido, procurando e 

analisando com ajuda de um microscópio. Em seguida, as próximas etapas são a coleta de 

dados, resolução da estrutura cristalina, passo que inclui a indexação dos planos (hkl) do padrão 

de difração, determinação do sistema cristalino, parâmetros de rede e identificação do grupo 

espacial (DATTA; GRANT, 2004; STAHLY, 2007). 

Após termos a conversão das intensidades determinadas, experimentalmente, em uma 

imagem aproximada dos átomos na célula unitária, realizando um dimensionamento 

tridimensional, que é resultado do passo chamado refinamento. Para sólidos farmacêuticos é 

geralmente escolhido o método direto de determinação. Finalizando com validação e checagem 

da amostra resolvida (DATTA; GRANT, 2004; STAHLY, 2007). Lembrando que essas etapas 

são todas realizadas por softwares, não necessitando de mais amostra para tal. 

1.9.2 Espectroscopia Vibracional 

1.9.2.1 Espectroscopia de Infravermelho  

A espectroscopia vibracional no infravermelho é uma técnica utilizada para fornecer 

informações sobre propriedades vibracionais e ópticas de um material estudado (LONG, 2002; 

PAVIA et al., 2015). A identificação de diversas substâncias farmacêuticas pode ser feita 
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utilizando as regiões ultravioleta, visível, infravermelho médio e infravermelho próximo 

(ANVISA, 2019).  

Métodos analíticos usando a região do infravermelho têm muitas vantagens em 

adulterações e falsificações: são rápidos, não invasivos e não destrutivos, e a preparação de 

amostras é muitas vezes desnecessária (DA SILVA et al., 2015). A espectroscopia pode ser 

usada  para obter impressões digitais bioquímicas que fornece informações sobre estrutura e 

composição molecular (CEBI; YILMAZ; SAGDIC, 2017). 

1.9.2.2 Espectroscospia e mapeamento Raman 

Raman é um método espectroscópico que utiliza dispersão inelástica de radiação 

monocromática para obter uma “impressão digital” espectroscópica da amostra. Isto torna 

possível identificar os componentes e suas concentrações relativas com base na localização e 

na intensidade do pico (ZOU; YIN; JIN, 2018).  

Essa técnica tem sido cada vez mais utilizada na indústria farmacêutica para a triagem 

de formas polimórficas ou análises de estado sólido e, tem sido estudada como uma ferramenta 

eficiente para a detecção rápida de falsificações (DÉGARDIN et al., 2011). Sem qualquer 

preparação de amostra, a espetroscopia Raman é capaz de executar uma triagem não invasiva e 

não destrutiva, inclusive, através da embalagem, preservando intactas as amostras suspeitas sem 

que testes adicionais sejam necessários (ZOU; YIN; JIN, 2018). 

1.9.3 Análise térmica 

A análise térmica é um conjunto de técnicas que possibilitam medir as propriedades 

físico-químicas de uma substância em função da temperatura. As técnicas mais comumente 

utilizadas são as que medem as variações de energia ou de massa de uma substância (ANVISA, 

2019). Essas técnicas fornecem muitas informações sobre a amostra, como várias propriedades 

físicas, avalia interação fármaco/excipiente ou outros produtos e estabilidade térmica, contudo 

é destrutiva, dificilmente há aproveitamento da amostra após análise. 

1.9.3.1 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

A calorimetria exploratória diferencial é uma técnica que possibilita avaliar os 

fenômenos energéticos, físicos e/ou químicos produzidos durante o aquecimento (ou 

resfriamento) de uma substância. Podem-se determinar as variações de entalpia; as mudanças 

de calor específico e a temperatura de eventos endotérmicos e exotérmicos (ANVISA, 2019). 
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1.9.3.2 Termogravimetria (TG) 

A termogravimetria é a técnica de análise térmica em que a variação de massa da 

amostra é determinada como uma função da temperatura, ou tempo de aquecimento, utilizando 

um programa para controlar a temperatura (ANVISA, 2019)  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Investigar a presença de adulterantes farmacêuticos em emagrecedores vendidos como 

naturais com técnicas de caracterização do estado sólido. 

2.2 Objetivos específicos 

- Verificar a qualidade de suplementos emagrecedores vendidos como produtos naturais. 

- Avaliar a aplicabilidade e as vantagens das técnicas de difração de raios-X na identificação 

de adulterantes 

-Examinar a aplicabilidade e as vantagens das técnicas espectroscópicas na identificação de 

adulterantes 

- Analisar a aplicabilidade e vantagens das técnicas de análise térmica na identificação de 

adulterantes 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Desenho experimental 

O presente estudo se deu através da inspeção das amostras, realizada tanto de forma 

visual, levando-se em consideração os aspectos do rótulo, aspectos macro e microscópicos, bem 

como através da inspeção físico-química, conforme descrito no fluxograma da figura 3. 

 

 

 

Figura 3 - Fluxograma do desenho experimental do estudo. 

 

3.2 Materiais 

Suplementos naturais para emagrecimento de venda livre na internet. Foram adquiridas 

pela internet, via aplicativo de mensagens, duas marcas que aqui estarão identificadas por: 

marca A e marca B. Nenhuma das duas possui registro na ANVISA. 
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3.3 Inspeção visual 

3.3.1 Análise de rótulo 

As análises de rótulo foram realizadas tendo como referência as resoluções da ANVISA: 

RDC N° 71, de dezembro de 2009 e RDC N°26, novembro de 2014. 

3.3.2 Análise macroscópica 

Os dois produtos foram extensamente e minuciosamente avaliados quanto ao aspecto e 

uniformidade das cápsulas e do conteúdo delas. 

3.3.3 Análise microscópica 

O conteúdo de uma cápsula de cada produto foi disposto em lâminas, e essas amostras 

foram examinadas com um microscópio óptico Leica (Modelo DM, 2500P), com e sem 

polarizador. O equipamento foi acoplado a uma câmera Q Imaging (modelo fast 1394). O 

software Q capture foi utilizado para a captura das imagens. 

 

Figura 4 - Microscópio óptico Leica Modelo DM, 2500P (Fonte: Leica®) 

 

 

 

 

 

3.4 Difração de raios-X de monocristal 

A coleta de dados de difração de raios-X (graus de liberdade em θ, φ, ω e κ) foram 

realizadas em um difratômetro Bruker-AXS SMART-APEXII-CCD (usando radiação CuKα 

monocromática com grafite (1.54178 Å) em temperatura ambiente. A indexação foi feita no 
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APEX3, assim como a posterior determinação do grupo espacial, no software Saint v8.34A 

(Bruker 2012), foi realizada a integração e redução dos dados. Os parâmetros finais foram 

obtidos usando todas as reflexões. Nenhuma correção de absorção foi aplicada. A estrutura foi 

resolvida usando Olex2 (DOLOMANOV et al., 2009), acoplado com ShelXT (SHELDRICK, 

2015) por métodos diretos e refinando com o programa ShelXL (SHELDRICK, 2008) por 

método de mínimos quadrados usando matriz completa em F2. 

Todos os átomos, com exceção dos hidrogênios, foram refinados anisotropicamente. As 

posições dos hidrogênios foram refinadas estereoquimicamente utilizando condições de 

contorno definidas pelo método conhecido como riding model.  

O programa utilizado foi o ORTEP3. 

O preparo da amostra inclui a seleção do cristal utilizando microscópio polarizado e 

fixação na ponteira com um pouco de óleo. 

 

 

Figura 5 - Difratômetro Bruker-AXS SMART-APEXII-CCD (Fonte: Bruker ®) 

 

3.5 Difração de raios-X de pó 

Os padrões de difração de raios-X de pó foram obtidos usando um difratômetro D8 

Advanced Bruker AXS usando a geometria de Bragg-Brentano e um feixe incidente de radiação 

Cu Kα (λ = 1,5419 Å). As varreduras foram realizadas em temperatura ambiente utilizando um 
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suporte de amostra de silício. A tensão e a corrente elétrica aplicadas foram 40 kV e 40 mA, 

respectivamente. A fenda de abertura utilizada para o feixe incidente na amostra foi de 0,6 mm. 

Os padrões foram registrados no intervalo 2θ de 5° a 50° no modo de varredura contínua, com 

uma taxa de 2 graus‧min-1. 

O tamanho e formato da partícula foram previamente uniformizados por moagem em 

gral e pistilo e a distribuição no suporte também foi feita de forma cuidadosa, a fim de que não 

houvesse interferências diretas no resultado, através do fenômeno de orientação preferencial. 

 

 

Figura 6 - Difratômetro D8 Advanced Bruker AXS (Fonte: Bruker ®) 

 

3.6 Espectroscopia vibracional 

3.6.1 Espectroscopia de Infravermelho 

As análises de infravermelho foram realizadas em um espectrômetro com transformada 

de Fourier VERTEX 70v da Bruker Optics, com detector DTGS, através de um acessório de 

Refletância Total Atenuada (FTIR-ATR), sob um cristal de ZnSe. Uma alíquota da amostra, 

sem preparo prévio foi colocada no equipamento. Os espectros foram obtidos na faixa de 4000 

a 400 cm−1, com uma média de 128 varreduras e resolução de 2 cm−1. 
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Figura 7 - Espectrômetro com transformada de Fourier VERTEX 70v da Bruker Optics 

(Fonte: Bruker®) 

3.6.2 Espectroscopia Raman 

Para esse ensaio foi utilizado o espectrômetro modelo LabRam HR (Jobin Yvon, 

Horiba) equipado com um dispositivo de carga acoplada (charge coupled device – CCD) 

resfriada à nitrogênio líquido. Para excitação das amostras utilizou-se um laser de diodo no 

comprimento de onda 785 nm, com potência de 100mW. O laser foi focalizado nas amostras 

através de lentes objetivas com aumento de 10x e 50x. Os espectros obtidos foram analisados 

na faixa entre 100 e 3200 cm-1. Além disso, análises de mapeamento Raman em campos de 700 

µm x 800 µm da superfície das amostras foram realizados na faixa entre 735 a 1435 cm-1. Como 

dito anteriormente, não é necessário tratamento prévio das amostras. Nesse estudo, utilizamos 

os cristais de diferentes tipos, retirados das alíquotas dos produtos analisados. 

 

 

Figura 8 - Espectrômetro modelo LabRam HR (Jobin Yvon, Horiba) (Fonte: Horiba®) 
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3.7  Análise térmica 

A Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) foram obtidas 

simultaneamente utilizando equipamento Jupiter STA 449 (Netzsch). Cada medida foi realizada 

com, aproximadamente, 6 mg de amostra em cadinho de alumínio selados em prensa manual e 

com tampas previamente furadas.  As medidas foram adquiridas de temperatura ambiente até 

350°C com taxa de aquecimento de 10K/min. O experimento foi realizado sob uma atmosfera 

de gás inerte (N2), com fluxo de 70 mL.min-1 

O equipamento é de forno único, no qual tanto a amostra, como a referência 

experimentam o mesmo fluxo de calor, mas conforme as demandas de energia diferem ocorrerá 

uma diferença de temperatura entre amostra e referência, assim como uma diferença na massa 

do material. Esta diferença de temperatura é convertida em um equivalente de energia pelo 

analisador, dando o sinal DSC em mW e de TG em massa, dando o sinal em variação percentual. 

A Figura 2 é apresenta o modelo de forno utilizado, de curva TG e DSC e porta-amostra para 

TG e DSC, simulando o utilizado (Gabbott & Bottom, 2008). 

 

 

Figura 9 - Modelo de DSC⁄TG com forno único, de curva TG e DSC e porta-amostra. (Fonte: 

adaptado do livro Principles and Applications of Thermal Analysis, 2008). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras utilizadas no presente estudo são de fácil obtenção em feiras, Instagram, 

Facebook, Mercado Livre e outros sites. Elas são apresentadas como produtos 100% naturais, 

contendo geralmente a associação de espécies vegetais que deveriam ali estar na forma de 

extratos secos. Dentre as espécies relatadas nos rótulos dos produtos em análise, temos: Cáscara 

Sagrada, Cavalinha, Sene, Fucus, Carqueja, Psyllium, Garcínia cambogia, Cassia. Os nomes 

científicos não são necessariamente apresentados na composição descrita no rótulo, não 

obedecendo um padrão quanto a essa nomenclatura.  

A divulgação publicitária do material relata grandes resultados de emagrecimento em 

curto prazo, através do aumento do metabolismo e da sensação de saciedade, redução dos níveis 

de gordura e níveis de estresse e ansiedade. Os produtos têm boa apresentação estética de 

embalagem. A maioria dos produtos naturais vendidos na internet descartam efeitos colaterais, 

entretanto, no material de divulgação dos produtos em questão citam como possíveis efeitos: 

boca seca, sede, dor de cabeça e fraqueza, suor intenso, enjoos. Além disso, apresentam 

contraindicações para grávidas, lactantes, menores de idade, idosos, pessoas com doenças 

cardíacas e hipertensos e não recomendam a ingestão com álcool. Sabe-se que os fitoterápicos 

também exigem cuidados na administração, entretanto, essas observações desses efeitos 

adversos levantam suspeitas quanto a real composição dos produtos. 

4.1 Inspeção visual dos produtos 

O primeiro passo na análise de produtos farmacêuticos com suspeita de irregularidades 

é a inspeção visual, que compreende o exame da embalagem e a composição do material (DE 

FREITAS et al., 2019). A inspeção visual é uma ferramenta complementar e, portanto, a 

inspeção química das amostras deve ser realizada para identificar os componentes do produto. 

4.1.1 Análise de rótulo 

As regras para rotulagem de medicamentos estão estabelecidas pela ANVISA na RDC 

de Nº 71, de dezembro de 2009. De acordo com essa normativa, os produtos em estudo já 

apresentam diversas falhas, além de não apresentarem registro na ANVISA, conforme exigido 

na a RDC Nº 26, de 13 de maio de 2014.  

Dentre as orientações, o órgão aponta que, no caso de fitoterápicos, deve-se utilizar a 

nomenclatura botânica, indicando espécie (Gênero + epíteto específico) para sua a 

denominação genérica e a concentração de cada princípio ativo deve ser expressa pela 
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concentração de cada derivado vegetal (ANVISA, 2009). Nos produtos em estudo, esse padrão 

estabelecido pela ANVISA não foi seguido, como se pode verificar nas tabelas 1 e 2. Além 

disso, o produto “B” apresenta na composição do rótulo “Cassia” e “Sene”, sendo que o nome 

científico do Sene é Cassia angustifolia, dando indícios de que o mesmo produto foi referido 

no rótulo duas vezes com nomes diferentes 

 Além disso, outro exemplo de irregularidade é a descrição da composição: o rótulo do 

produto “A” aponta que cada cápsula tem 150mg de ativos, entretanto a soma das quantidades 

de cada item da composição por cápsula excede esse valor, como exposto na tabela 1. Para o 

produto “B”, no rótulo não há menção da quantidade de ativos por cápsulas, mas somando as 

quantidades de ativos na tabela de composição, tem-se que cada cápsula possui 153mg de 

ativos. Vale salientar ainda que as quantidades desses ativos descritos no rótulo estão bem 

abaixo das doses usuais, o que não confere concordância com os resultados milagrosos alegados 

pelos fabricantes. 

Os produtos em estudo também não apresentam o nome do responsável técnico, número 

de inscrição e sigla do Conselho Regional de Farmácia da empresa titular do registro; bem como 

também não apresentam telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa 

titular do registro ou de sua responsabilidade e ainda se verificou a ausência da sigla "MS" 

adicionada ao número de registro no Ministério da Saúde. Outra recomendação da ANVISA é 

que os rótulos das embalagens de medicamentos fitoterápicos devem conter a frase 

"MEDICAMENTO FITOTERÁPICO", em caixa alta e com tamanho mínimo de 30% da altura 

do maior caractere do nome comercial e nos rótulos dos produtos analisados não se foi possível 

observar. Todas essas não conformidades em relação às informações no rótulo já levantam a 

hipótese e suspeita de falsificação de produtos. Contudo, tais fatores não são suficientes para 

alertar a população leiga que se apega ao apelo natural e ao alegado resultado promissor. 
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Tabela 1 - Composição alegada do produto A 

Composição Quantidade 

Cáscara Sagrada 33 mg 

Espirulina 32 mg 

Cavalinha 26 mg 

Sene 49 mg 

Carqueja 13 mg 

Fucus 20 mg 

Gelatina 35 mg 

Chlorella 21 mg 

Total 229 mg 

 

Tabela 2 - Composição alegada do produto B 

Composição Quantidade 

Espirulina 33 mg 

Psyllium 32 mg 

Garcinia cambogia 26 mg 

Cassia 49 mg 

Sene 13 mg 

Total 153 mg 
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Tabela 3 - Avaliação dos produtos quanto aos parâmetros recomendados pela ANVISA 

Exigência 

Produto A Produto B 

Conforme Não conforme Conforme Não conforme 

Informação 

legível 
X  X  

Grafia dos 

ativos 
 X  X 

Nome 

comercial 

registrado 

 X  X 

Fabricante 

registrado 
 X  X 

Identificação 

do 

farmacêutico 

responsável 

 X  X 

Número do lote 

e dados de 

validade 

X  X  

Integridade 

das cápsulas 
X  X  

Uniformidade 

de conteúdo 

das cápsulas 

 X  X 

 

4.1.2 Análise macroscópica 

A análise do formato físico das cápsulas dos produtos “A” e “B” indicou que os 

recipientes estavam uniformes em forma, tamanho e cor para ambas amostras. Não foi possível 

observar marcações, quebras ou fendas, bem como presença de cápsulas vazias nos materiais 

estudados. No entanto, o tamanho do pó que constituía o conteúdo das amostras não era 

visualmente tão uniforme, apontando para sinais de falsificação. Observou-se ainda nessa 

análise a semelhança entre os pós das amostras “A” e “B”, mesmo se tratando de produtos com 

composições diferentes. 

4.1.3 Análise microscópica 

Para a análise microscópica das amostras, algumas cápsulas foram abertas tiveram seu 

conteúdo reunido e homogeneizado. Cada produto foi extensamente analisado por microscopia 
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com e sem luz polarizada. Nesta análise, a primeira observação a ser destacada foi a grande 

semelhança visual e microscópica das duas amostras, embora se tratassem de produtos com 

diferentes composições e de diferentes fabricantes. Como pode ser visualizado na figura 10, em 

ambos produtos, foi possível verificar a presença de diversos cristais com diferentes hábitos 

cristalinos, materiais amorfos de diferentes cores e formatos, além de algumas fibras. 

 

 

Figura 10 - Aspecto microscópico das amostras, visualizados através do microscópio óptico. 

Imagens obtidas com polarizador:  a) produto “A”; b) produto “B”. As setas indicam alguma 

das estruturas cristalinas encontradas. 

 

Por definição, os cristais consistem em blocos mínimos de construção, cada um dos 

quais contém todas as características estruturais e elementos de simetria e são repetidos 

regularmente no espaço tridimensional (DATTA; GRANT, 2004). Assim, para uma melhor 

visualização dessas estruturas cristalinas, as imagens foram feitas utilizando um polarizador, já 

que os cristais são birrefringentes. 

Nessa análise microscópica, mais de um tipo de cristal foi encontrado nos produtos, e 

esses tipos cristalinos de mesma morfologia se repetiram nas duas amostras.  Dessa forma, os 

cristais foram colocados em uma lâmina e examinados com um microscópio óptico, onde foi 

possível verificar a morfologia e o hábito cristalino deles. Como os cristais observados tinham 

tamanhos diferentes, com a finalidade de se fazer uma comparação estimativa de seus 

tamanhos, nas imagens obtidas foram utilizadas escalas de 50µm, como apresentado na figura 

11. 
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Figura 11 - Tipos cristalinos encontrados nas amostras A e B, tipo cristalino 1; tipo cristalino 

2 e tipo cristalino 3, respectivamente. 

 

4.2 Difração de raios-X  

 Apesar de não se tratar de uma análise de rotina como os métodos 

cromatográficos a difração de raios-X se mostra uma opção confiável, rápida e sem necessidade 

de adaptação de metodologia analítica, aqui optou-se por iniciar a investigação com ela e 

analisar seu potencial frente a determinação qualitativa de contaminantes. Em seguida, já com 

a confirmação do material de falsificação, iniciou-se a avaliação do impacto das demais técnicas 

do estado sólido como métodos alternativos de determinação de contaminantes. 

4.2.1 Difração de raios-X em monocristal 

A caracterização e o entendimento das propriedades do cristal também são importantes 

para fins de controle de qualidade e regulamentação (DATTA; GRANT, 2004). Para isso, não 

foi necessário nenhum preparo ou tratamento prévio das amostras, nem houve necessidade de 

uso de solventes ou sustâncias de referência para determinação comparativa. Uma alíquota das 

amostras foi disposta em uma lâmina, e os cristais foram cuidadosamente separados de cada 

amostra. Cada tipo cristalino foi colocado no equipamento, a partir do qual foram obtidos dados 

dos parâmetros de rede e informações estruturais, que tornaram possível a identificação. Como 

existe um vasto banco de dados de informações cristalográficas para fármacos, disponíveis na 

Cambridge Structural Database (CSD), os dados encontrados puderam ser comparados com os 

das estruturas já depositadas anteriormente.  

Além disso, a técnica forneceu a estrutura tridimensional de cada forma cristalina e 

transmitiu dados de todas as interações que compõem cada amostra cristalina, átomos e 

posições, moléculas na cela unitária, distâncias entre átomos e moléculas, bem como ligações 

intra e intermoleculares. Portanto seu resultado é inquestionável, resultando na estrutura 



41 

 

 

 

molecular das amostras cristalinas em curto espaço de tempo e com uma pequena amostra 

(apenas 1 cristal). Dessa forma, no presente estudo, a partir da leitura dos cristais em 

difratômetro de raios-X de monocristal, foi possível identificar quais eram as substâncias 

referentes a cada tipo cristalino.  

Em relação a estrutura cristalina do primeiro tipo cristalino, foi verificado a partir da 

difração e raios-X que a estrutura determinada pertencia a um sistema cristalino monoclínico, 

de o grupo espacial é P21. Através dessa informação e dos demais parâmetros cristalográficos, 

foi possível identificar que a estrutura cristalina em questão, tratava-se do fármaco 

hidroclorotiazida (HCTZ). Nessa análise, pode-se constatar que os parâmetros encontrados 

eram semelhantes aos depositados e descritos anteriormente por Dupont e Dideberg (1972) em 

sua publicação (tabela 4). 

 

 

Tabela 4 - Parâmetros Cristalográficos do tipo cristalino 1 em comparação aos parâmetros da 

hidroclorotiazida reportados (DUPONT; DIDEBERG, 1972) 

Parâmetros Tipo Cristalino 1 
Hidroclorotiazida 

reportada 

Fórmula empírica C7H8ClN3O4S2 C7H8C1N3O4S2 

Peso Molecular (g.mol-1) 297.73 297.75 

Sistema Cristalino Monoclínico Monoclínico 

Grupo espacial P21 P21 

Cela unitária 

a/Å = 7.421(5) 

b/Å = 8.523(4) 

c/Å = 10.016(3) 

α = 90º 

β = 111.70(4)º 

γ= 90º 

a/Å = 7.419(6) 

b/Å = 8.521(3) 

c/Å = 10.003(2) 

α= 90º 

β= 111.70º 

γ= 90º 

Volume (Å3) 588.6(5) 587.5 

R-fator (%) 3.8 6.6 

Z/Z’ 2 2 
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Figura 12 – Estrutura química da hidroclorotiazida 

 

Para o segundo tipo cristalino, verificou-se a partir da difração de raios-X que a possível 

estrutura dele era correspondente à estrutura do fármaco cloridrato de fluoxetina, FLX (figura 

4). Além disso, foi possível determinar que a estrutura era pertencente ao sistema cristalino 

ortorrômbico e seu grupo espacial Pbca. Robertson e colaboradores (1998) descreveram a 

estrutura molecular do cloridrato fluoxetina e, em seu trabalho, os parâmetros descritos são 

semelhantes a esses parâmetros encontrados para o tipo cristalino 2, conforme apresentado na 

tabela 5. 
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Tabela 5 - Parâmetros Cristalográficos do tipo cristalino 2 em comparação aos parâmetros 

reportados do cloridrato de fluoxetina (ROBERTSON et al., 1988) 

Parâmetros Tipo Cristalino 2 
Cloridrato de Fluoxetina 

reportado 

Fórmula empírica C17 H19F3NO, Cl C17H19F3NO, Cl 

Peso Molecular (g.mol-1) 345.78 345.8 

Sistema Cristalino Ortorrômbico Ortorrômbico 

Grupo espacial Pbca Pbca 

Cela unitária 

a/Å = 10.3778(4) 

b/Å = 10.4583(4) 

c/Å = 32.3923(12) 

α= β= γ= 90º 

a/Å = 10.457(2) 

b/Å = 10.387(2) 

c/Å = 32.345(6) 

α= β= γ= 90º 

Volume (Å3) 3515.7(2) 3513.212 

R-fator (%) 8.6 7.4 

Z/Z’ 8 8 

 

 

 

 

Figura 13 - Estrutura química do cloridrato de fluoxetina 
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O fármaco cloridrato de sibutramina monoidratado, SBT, também foi detectado nas 

amostras. Nessa análise, o sistema cristalino encontrado para essa estrutura foi ortorrômbico, 

com grupo espacial foi Pbcn. Em seu trabalho, Chen, Zhou e Chen (2005), descreveram os 

aspectos moleculares para o cloridrato de sibutramina monoidratado, e os parâmetros 

encontrados em nossa análise estão em conformidade com os descritos por esses autores (tabela 

6). 

 

Tabela 6 - Parâmetros Cristalográficos do tipo cristalino 3 em comparação aos parâmetros 

reportados do cloridrato de sibutramina monoidratado (CHEN; ZHOU; CHEN, 2005) 

Parâmetros Tipo cristalino 3 
Cloridrato de sibutramina 

monoidratado reportado 

Fórmula empírica C17H27ClN, Cl, H2O C17H27ClN, Cl, H2O 

Peso Molecular (g.mol-1) 333.30 333.30 

Sistema Cristalino Ortorrômbico Ortorrômbico 

Grupo espacial Pbcn Pbcn 

Cela unitária 

a/Å = 13.4149(15) 

b/Å = 9.4056(10) 

c/Å = 30.166(4) 

α/°= β/°= γ/°=  90° 

a/Å = 13.442(3) 

b/Å = 9.374(2) 

c/Å = 30.110(7) 

α/°= β/°= γ/°= 90 

Volume (Å3) 3806.1(8) 3794.020 

R-fator (%) 12.66 5.83 

Z/Z’ 8 8 
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Figura 14 - Estrutura química do cloridrato de sibutramina monohidratado 

 

Assim, conforme apresentado, tanto na amostra "A" quanto na "B", os parâmetros 

cristalinos encontrados correspondiam a estruturas já depositadas na CSD e estavam 

relacionados aos seguintes fármacos: hidroclorotiazida, cloridrato de fluoxetina e cloridrato de 

sibutramina. A medida completa somente foi realizada para uma das amostras, uma vez que a 

checagem da cela unitária já transmite o resultado com confiança e o que permite mais rapidez 

na liberação de um resultado. 

Vale ressaltar que nenhum desses compostos foi descrito no rótulo da embalagem. 

Enquanto nos rótulos dos produtos são descritos ingredientes de origem natural usados nas 

cápsulas, análises laboratoriais evidenciam que na composição do produto existem substâncias 

de origem sintética, algumas das quais são potencialmente prejudiciais à saúde, quando usadas 

de forma irracional.  Além disso, é válido salientar ainda que tanto a fluoxetina quanto a 

sibutramina possuem venda controlada mediante retenção de receita médica, como consta na 

portaria n°344 de 1998 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). Esses medicamentos foram 

incluídos ilegalmente em suplementos de emagrecimento à base de plantas, provavelmente, a 

fim de garantir a eficácia prometida dos produtos e até potencializar suas ações.  
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4.2.2 Difração de raios-X de pó (DRXP)  

No método DRXP, a preparação da amostra é limitada à moagem para redução do 

tamanho de partícula para algo em torno de 5 µm (ANVISA, 2019). Assim, nesse estudo, o 

conteúdo das cápsulas foi triturado até a uniformidade da amostra ser obtida. Em seguida, essas 

amostras uniformes foram analisadas pela técnica de difração de raios-X de pó. Os 

difratogramas das amostras foram obtidos e comparados com os difratogramas calculados dos 

fármacos que foram identificados através da técnica de difração em monocristal: 

hidroclorotiazida, cloridrato de fluoxetina e cloridrato de sibutramina monoidratada (figura 15).  
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Figura 15 - Difratograma de raios-X de pó da amostra A (preto), B (rosa), comparado com os 

difratogramas da hidroclorotiazida (amarelo), cloridrato de sibutramina monoidratada (verde) 

e cloridrato de fluoxetina (azul). 

Conforme apresentado na figura 15, pode-se ressaltar mais uma vez a semelhança entre 

as amostras A e B, evidenciada pelas similaridades observadas nas posições e intensidade dos 

picos de seus respectivos difratogramas.  

Além disso, em relação ao fármaco HCTZ, pode-se observar vários picos de reflexão 

coincidentes aos picos observados nos difratogramas das amostras A e B. Dessa forma, pode-
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se destacar a reflexão referente ao plano (1 1 0) localizada em 16,5o, a reflexão referente ao 

plano (1 0 1) localizada em 18,61o, a reflexão referente ao plano (0 0 2) localizada em 19,0o, a 

reflexão referente ao plano (0 2 0) localizada em 20,86o, a reflexão referente ao plano (1 1 1), 

localizada em 21,41o, a reflexão referente ao plano (1 2 0) localizada em 24,59o, a reflexão 

referente ao plano (1 1 2) localizada em 28,85o. 

Em relação ao fármaco SBT, foi possível observar que a reflexão referente ao plano (1 

1 3) localizada em 14,51o também ocorre nos padrões de difração obtidos tanto para a amostras 

“A”, quanto para a amostra “B” (figura 15). 

Na comparação do difratograma para o fármaco FLX, observou-se que o pico de 

reflexão referente ao plano (1 2 3) localizado em 20,82o e o pico de reflexão referente ao plano 

(2 2 2) localizado em 24,75o também podem observados nos difratogramas obtidos para as 

amostras A e B (Figura 15). 

Portanto, verificou-se que as amostras A e B são semelhantes entre si e ambas 

apresentam indícios da presença de hidroclorotiazida, fluoxetina e sibutramina.  

 

4.3 Espectroscopia Vibracional 

4.3.1 Espectroscopia de infravermelho (FT-IR) 

O FT-IR já é uma técnica adotada pela farmacopeia brasileira e demais compêndios 

mundiais para identificação de fármacos mediante comparação com SQR. Das três regiões do 

infravermelho (próximo, médio e distante), a região compreendida entre 4000 a 400 cm-1 

(infravermelho médio) é a mais empregada para fins de identificação (ANVISA, 2019). Assim, 

no presente estudo, os espectros das amostras foram obtidos utilizando acessório para reflexão 

total atenuada (ATR), na região do infravermelho médio. Sem nenhum preparo prévio, as 

amostras A e B foram dispostas sob o cristal de alto índice de refração onde entraram em contato 

com a radiação no infravermelho. 

Os espectros das amostras A e B foram obtidos e comparados. Nesta análise, observou-

se que, mesmo sendo produtos com diferentes composições conforme rótulo, além da 

semelhança microscópica já mencionada, também houve grande semelhança nos espectros de 

infravermelho, como mostra a figura 16.  

Além disso, baseado nos resultados obtidos por difração de raios-X, os espectros FT-IR 

das amostras foram comparados aos espectros reportados para os fármacos sibutramina, 

hidroclorotiazida e fluoxetina. Nessa análise, verificou-se similaridade entre os modos 
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vibracionais das amostras A e B com os modos esperados para os referidos fármacos, 

possivelmente indicando a presença desses adulterantes nas amostras. 
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Figura 16 - Espectro de infravermelho obtido em comparação aos espectros dos fármacos. No 

topo a Amostra A na cor preta e a amostra B em rosa; na parte de baixo, os fármacos sibutramina 

na cor verde, hidroclorotiazida em amarelo e fluoxetina em azul. 

Ademais, Cebi, Yilmaz e Sagdic (2017) descrevem em seu trabalho as bandas que 

caracterizam o fármaco SBT e, dentre essas bandas, como pode ser visto no FT-IR (figura 16), 

há semelhança do fármaco com as amostras nas bandas 3418, 2963 e 2865 cm-1. A banda 3418 

cm-1 é resultante das vibrações de estiramento assimétricas e simétricas dos grupamentos O-H, 

decorrentes da água. Além disso, as bandas em 2963 e 2865 cm-1 correspondem às vibrações 

de estiramento assimétricas e simétricas dos grupos funcionais CH3, CH2 e CH.   

Já para o fármaco HCTZ, na análise realizada, foi possível observar similaridade nas 

bandas 1319 e 3265 cm-1. Conforme De Souza e colaboradores descrevem em seu trabalho, a 

banda 1319 cm-1 pode ser atribuída às ligações N-H de sulfonamidas primárias e secundárias. 

Enquanto que a banda 3265 cm-1 pode ser associada ao grupo SO2 da sulfonamida. 

Além da HCTZ e SBT,  os espectros de FT-IR das amostras analisadas também 

apresentaram  vibrações moleculares semelhantes às vibrações típicas do fármaco FLX como, 
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por exemplo, o modo vibracional em 1240 cm-1, referente ao estiramento assimétrico das 

ligações CH, dos grupos CH2 e CH3,  e o modo localizado em 1325 cm-1, referente ao 

estiramento C-F (RICACHENEVSKY, 2015).  

Portanto, como visto nos resultados de FT-IR, há modos vibracionais nos espectros das 

amostras que são comuns aos picos dos possíveis adulterantes SBT, HCTZ e FLX. Entretanto, 

é preciso destacar que as amostras possuem outras diferentes substâncias, que podem induzir 

mudanças nas posições dos modos vibracionais observados, podendo disfarçar a presença de 

adulterantes. Essa técnica isoladamente, de forma direta e sem comparação com SQR não se 

mostra suficiente para determinação qualitativa dos contaminantes, uma vez que muitos grupos 

funcionais são comuns a diversas estruturas e vibram em regiões semelhantes. No entanto, a 

análise FT-IR pode ser útil na triagem inicial das amostras, com os resultados a confirmar por 

outras técnicas (DE FREITAS et al., 2019). 

4.3.2 Espectroscopia Raman 

 A espectroscopia e o mapeamento Raman têm sido utilizados rotineiramente no estudo 

e checagem de materiais farmacêuticos, principalmente em indústrias, mesmo que não previsto 

em métodos compendiais. Em muitos casos, os candidatos a medicamentos são fortes 

dispersores Raman que tornam essa abordagem desejável para elucidar as estruturas químicas 

e caracterizar os materiais nas formulações (EWING; KAZARIAN, 2018). 

Dessa forma, sabendo que é possível identificar certos componentes com base na 

localização e intensidade dos modos observados em um espectro, a referida técnica foi usada 

para a investigação de adulterantes farmacêuticos nas amostras propostas com base nos 

espectros de cristais selecionados a partir das próprias amostras.  

Inicialmente, cristais selecionados a partir das formulações (conforme ilustrado na 

figura 11) foram analisados. Os espectros obtidos foram analisados e atribuídos aos espectros 

Raman dos fármacos HCTZ, SBT e FLX, como mostra a figura 17.  

O espectro do cristal identificado como cloridrato de SBT, foi identificado com base 

nos modos vibracionais característicos deste composto localizados em 1100 e 1585 cm-1, assim 

como descrito anteriormente por Mao e colaboradores (2015), tais vibrações são atribuídas aos 

modos de estiramento das ligações C-C do anel fenil e deformação dos grupos CH2, 

respectivamente. 
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Cristais do fármaco FLX, foram identificados através do pico mais intenso encontrado 

por volta de 1000 cm-1. Como descrito por Garrido e colaboradores (2009), esta vibração 

corresponde ao estiramento C-C mais intenso. 

Em relação ao fármaco HCTZ, De Souza e colaboradores (2011) relatam em seu 

trabalho um pico característico na região do número de onda 1166 cm-1, referente às vibrações 

de estiramento S-O.  Como apresentado na figura 17, este modo característico pôde ser 

observado em alguns cristais contidos nas amostras A e B sendo utilizado como identificador 

de hidroclorotiazida para estudos posteriores. 
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Figura 17 - Espectros Raman obtidos dos fármacos sibutramina, hidroclorotiazida e fluoxetina. 

O inset apresenta a região espectral selecionada para investigação através de mapeamento. 

 

Além disso, uma porção aleatória da amostra A foi separada para realização do 

mapeamento Raman. O objetivo desta análise foi medir a distribuição dos fármacos sintéticos 

adicionados às amostras cujo o resultado é apresentado na figura 10. Entretanto, as formas 

cristalinas (fármacos) se distribuem desordenadamente, sem muita homogeneidade na 

quantidade dos adulterantes por cápsula, o que dificultou a padronização do preparo da lâmina 

e a presença de diferentes materiais com diferentes características morfológicas gerou 
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desnivelamento da amostra prejudicando a medida, uma vez que é realizada por lente 

microscópica.           

 

 

Figura 18 – a) e b): visualização da amostra “A” sem sobreposição do mapeamento. c) e d);  

Mapeamento Raman da amostra A.  Em amarelo, o cristal de hidroclorotiazida, em azul o cristal 

de fluoxetina, em verde o cristal de sibutramina e em rosa o material amorfo. 
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Dessa forma, foi possível verificar que a análise dos espectros Raman dos cristais 

encontrados possibilitou a identificação e confirmação da presença de adulterantes nas amostras 

investigadas. Sem qualquer preparação de amostra prévia às análises, a técnica foi capaz de 

realizar triagem não invasiva e não destrutiva. Entretanto, o mapeamento Raman demandou em 

torno de   

 

4.4 Análise térmica  

No presente estudo, foram realizadas as análises térmicas das amostras A e B, e as 

curvas encontradas para cada uma delas foram comparadas com as curvas referentes aos 

fármacos, previamente identificados: hidroclorotiazida, fluoxetina e sibutramina. Para essa 

análise, foi utilizada uma pequena quantidade de cada amostra, apenas 3 mg, e o único 

tratamento realizado foi a trituração das mesmas para uniformização de tamanho de partículas.  

As amostras foram avaliadas tanto numa velocidade de 10k/min como a 1K/min, 

conforme demonstra a figura 19. O comportamento térmico das amostras A e B é bastante 

similar. Nas curvas de TG, é possível observar uma leve decomposição nas amostras A e B por 

volta de 210ºC que pode ser estar relacionado com a decomposição da fluoxetina (figura 20). 

Entretanto, quando as curvas obtidas das amostras para DSC e TG (figura 19) foram 

comparadas às curvas dos possíveis adulterantes e não foi possível a identificação de eventos 

que pudessem estar relacionados exclusivamente com os fármacos hidroclorotiazida ou 

sibutramina (figura 20).  Tal dificuldade na identificação pode decorrer do fato de que a amostra 

apresenta outros componentes que estão em quantidades maiores que os adulterantes. Ou 

devido a presença de algum material de ponto de fusão inferior que foi capaz de 

dissolver/decompor os fármacos antes do ponto de fusão dos mesmos.   
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Figura 19 - Curvas de (a) TG e (b) DSC das amostras A e B sob taxas de aquecimento de 10 e 

1 K/min. 
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Figura 20 - Curvas de DSC (linhas sólidas) e TG (linhas pontilhadas) dos fármacos sibutramina 

(verde), hidroclorotiazida (amarelo) e fluoxetina (azul) obtidos a partir da literatura. 
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5 CONCLUSÕES 

Os produtos ditos naturais devem passar por fiscalização mais acentuada, visto que tem 

sido crescente a adulteração dos mesmo com fármacos das mais diversas classes. Para tanto, 

técnicas rápidas e precisas devem ser adotadas, mesmo que resultem na identificação dos 

adulterantes. Uma vez identificado o adulterante, medidas cabíveis e regulatórias devem ser 

implementadas sobre os fabricantes, além de alertar e evitar consequências danosas aos 

consumidores. 

 A difração de raios-X de monocristal se mostra uma técnica com grande aplicabilidade, 

permitindo acelerar a identificação de adulterantes, sem a necessidade de solventes, fator este 

que é ecologicamente positivo; além de dispensar SQR e a validação do método analítico, 

comparando-se com os métodos mais usualmente empregados para detecção de adulterantes 

em medicamentos, como por exemplo, a cromatografia líquida de alta eficiência.  

O presente trabalho também contribui com difusão do uso da Difração de raios-X em 

monocristais já existente na Universidade Federal do Ceará e voltando sua empregabilidade 

para contribuir com a saúde pública da população.  

Análises de raios-X de pó nas amostras A e B revelaram a presença de picos de difração 

característicos de adulterantes como: fluoxetina, sibutramina e hidroclorotiazida que haviam 

sido previamente identificados. Dessa forma, através da comparação dos difratogramas de 

diferentes compostos, a difração de raios-X de pó mostra-se oportuna para confirmação da 

presença de adulterantes farmacêuticos. 

A espectroscopia vibracional de infravermelho isoladamente, de forma direta e sem 

comparação com SQR não é suficiente para determinação qualitativa dos contaminantes, uma 

vez que muitos grupos funcionais são comuns a diversas estruturas e vibram em regiões 

semelhantes. No entanto, a análise FT-IR pode ser útil na triagem inicial das amostras, com os 

resultados a confirmar por outras técnicas. 

Análise de espectroscopia vibracional no Raman mostrou-se apropriada para medidas 

não invasivas e não destrutivas, tornando-se úteis na triagem inicial das amostras. Com base 

nas posições e intensidades relativas dos espectros vibracionais apresentados pelas amostras A 

e B, podemos observar a presença de adulterantes como sibutramina, hidroclorotiazida e 

fluoxetina nas amostras analisadas. Em particular, análises de mapeamento Raman também se 

mostraram promissoras para identificação de contaminantes em grandes áreas, contudo, ainda 

há necessidade de uma melhor padronização experimental para esta análise. Dessa forma, a 

técnicas de espectroscopia Raman se mostra admissível na identificação de adulterantes. 
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Uma vez que não foi possível a identificação de eventos que pudessem estar 

relacionados com os adulterantes já confirmados pelas outras técnicas, a investigação do 

comportamento térmico dos compostos propostos através de calorimetria diferencial 

exploratória (DSC) e termogravimetria (TG) não se mostrou eficaz na identificação de 

adulterantes das amostras analisadas. 

Assim, finaliza-se apontando como técnicas do estado sólido mais promissoras e 

passíveis de adoção na identificação de adulterantes a difração de raios-X e a espectroscopia 

vibracional Raman. 
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