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RESUMO 

O processo sol-gel é uma metodologia de preparação de cerâmicas porosas, 

vítreas e cristalinas partindo-se de precursores moleculares, no qual uma rede 
de óxidos pode ser obtida por meio de reações de polimerização inorgânica. 

Estas reações ocorrem em solução, e o termo �sol-gel� é utilizado para 

descrever a síntese de óxidos inorgânicos obtida por métodos de via úmida. 

Utilizando o processo sol-gel é possível obter pseudoboemita de pureza 

elevada para ser utilizada em diversas aplicações como na liberação 

controlada de fármacos. A utilização de materiais nanoestruturados de alto 

desempenho para a produção de medicamentos inteligentes é uma realidade e 
nesse contexto, as nanopartículas apresentam papel muito importante na 

produção de sistemas de liberação controlada de fármacos para o tratamento 

do ser humano. Nanoestruturas, constituídas por materiais (cerâmicos com 

elevada área específica e polímeros) com diferentes propriedades, 
incorporadas a moléculas bioativas, representam avanço significativo nas 

ciências farmacêuticas e certamente serão aspectos relevantes para a 

produção de medicamentos mais eficazes e menos tóxicos. Este projeto de 
pesquisa trata da utilização de uma matriz de pseudoboemita para a liberação 

de glucantime®
 O Objetivo da utilização de pseudoboemita foi realizar ensaios 

in vitro para o fármaco glucantime adsorvido em pseudoboemita, visando 

administrar o fármaco adsorvido neste material. Foram produzidos comprimidos 
contendo o fármaco presente no glucantime e pseudoboemita por compressão 

(via seca) que foram utilizados para realização do perfil de liberação do 

fármaco N-metil-d-gllucamina. 
 

Palavras-chave: sol-gel, pseudoboemita, fármacos, liberação controlada, 

glucantime®. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

PSEUDOBOEMITA 

 Uma grande vantagem do processo sol-gel é a obtenção de óxidos 

inorgânicos com propriedades desejadas e alta pureza. Uma característica 

importante do processo sol-gel é a obtenção de materiais com as 

características e propriedades pré-planejadas, dada a possibilidade de controle 

de todas as etapas, desde o precursor molecular até o produto final. É possível 

controlar a estequiometria, a porosidade, a estrutura cristalina e o tamanho das 

partículas, que são fatores que influenciam nas suas propriedades de forma e 

área superficial (MUNHOZ et al., 2006).  

Moroz e outros com o objetivo de estudar a estrutura das 

pseudoboemitas, sintetizou pseudoboemitas por 3 métodos diferentes. Foi 

observado experimentalmente que as pseudoboemitas com maior área 

específica (450m
2/g) foram as preparadas a partir de nitrato de alumínio e 

hidróxido de amônio (MOROZ, 2006). Essa é uma das rotas a ser adotada no 

presente projeto para a obtenção da pseudoboemita. 

 Em condições hidrotérmicas, os hidróxidos de alumínio Gibsita e 

Bayerita primeiro se decompõem em Boemita (AlOOH) e então em -

alumina. A desidratação em torno da temperatura de 250
o C produz alumina 

com alta área específica, -alumina, a qual é utilizada em catálise. A 

decomposição posterior, em temperaturas mais elevadas, desta fase reduz a 

área específica do pó obtido e finalmente a transformação de -alumina 

ocorre pelo processo de nucleação e crescimento terminando as 

transformações de fase da alumina. A pseudoboemita, obtida pelo processo 

sol-gel, pode ser utilizada para a obtenção de alumina. A calcinação do gel de 

pseudoboemita segue a seqüência de transformações de fase do hidróxido de 

alumínio, fornecendo as estruturas polimórficas da alumina. Para o gel de 

pseudoboemita durante a queima do mesmo observa-se a formação das 

aluminas de transição (-alumina). A atmosfera também influencia a 

temperatura de obtenção da -alumina. A partir de ensaios de análise térmica 

observa-se que em atmosfera de nitrogênio as temperaturas para obtenção da 

-alumina são maiores que em atmosfera de ar sintético (CARRIÓ et al, 2007). 



SANTOS e colaboradores (SANTOS, 2000) trabalhando com aluminas de 

transição da Alcoa concluíram que todas as amostras analisadas 

apresentavam poros, fato que colabora para o aumento a área específica deste 

material. 

 

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS CERÂMICOS NA LIBERAÇÃO 

CONTROLADA DE FÁRMACOS 

 A utilização de materiais cerâmicos como por exemplo as argilas para a 

produção de nanosistemas com atividade biológica tem sido muito estudada 

recentemente (SOARES, 2003; CARRETERO, 2002, NETO, 1993). As 

bentonitas, argilas constituídas de cristais de dimensões extremamente 

pequenas que conferem às mesmas, alta área específica (SANTOS, 1992), 

foram estudadas por SOARES, 2003 para liberação de fármacos. 

 Nas argilas, a adsorção em superfície pode ser evidenciada pelas 

interações eletrostáticas e grande superfície regularmente disponível pelos 

cristais dos argilominerais que são os principais constituintes das argilas, neste 

caso tomando como exemplo a caulim, os Esquemas 1 e 2, apresentam a 

interação de íons do meio com a superfície da partícula de caulinita mostrando 

a dupla camada de difusão e a concentração de cátions e ânions na mesma. 

 

Esquema 1: Demonstração da relação de disponibilização de superfície 

eletricamente carregada em uma partícula hexagonal do argilomineral e a 

interação com moléculas e íons do meio. Fonte: Envschem (2008). 



 

Esquema 2: Demonstração da relação de disponibilização de superfície 

eletricamente carregada em materiais argilosos e a interação com moléculas e 

íons do meio. Fonte: Envschem (2008). 

  

 Argila montmorilonítica modificada com octadecilamina foi estudada 

como matriz de liberação controlada de fármacos. A matriz mostrou-se eficiente 

na liberação controlada do fármaco Dapsona (DORNELAS, 2008). 

 As atapulgitas, bentonitas, paligorsquitas, sepiolitas também são 

utilizadas como excipientes farmacêuticos em adsorção de moléculas, no 

controle da reologia, protetores gastrointestinais, dentre outros usos 

(CARRETERO, 2002). 

São conhecidas ainda as aplicações em comprimidos farmacêuticos de 

sílica gel coloidal como absorventes de umidade e do talco (silicato de 

magnésio Mg6(Si8O20).(OH)4) e estearato de magnésio como lubrificantes. 

Sílica gel coloidal (SiO2) também foi estudada para obtenção de nanoesferas 

contendo o fármaco diclofenac. Os resultados obtidos mostraram nos ensaios 

�in vivo� realizados em ratos que as nanoesferas/nanocápsulas recobertas 



apresentaram um efeito protetor contra a ulceração da mucosa gastrointestinal. 

A sílica gel foi utilizada como um auxiliar de secagem no processo de spray 

drying (BECK, 2006). As pseudoboemitas e as aluminas de transição obtidas a 

partir da queima das pseudoboemitas foram utilizadas na produção de 

membranas como suporte para leveduras destinadas à fermentação alcoólica 

(SANTOS, 2002; KYIOHARA, 2003). Pseudoboemitas sintetizadas a partir de 

cloreto de alumínio como precursor e também a partir de pó de alumínio 

metálico foram procedimentos adotados por TAICHI, 1974 e KIYOHARA et al, 

2003 para a obtenção de pseudoboemitas utilizadas em sistemas com 

atividade biológica. 

 

LEISHMANIOSES E GLUCANTIME
®
 

As Leishmanioses são antropozoonoses cuja prevalência mundial está 

relacionada com a capacidade de seu inseto vetor, o flebotomíneo, se adaptar 

em diversas áreas do planeta. Atualmente, as leishmanioses são endêmicas 

em 88 países distribuídos em quatro continentes: África, Ásia, Europa e 

América (de norte a sul), sendo a única exceção, a Oceania; 400 milhões de 

pessoas vivem em áreas de risco de contrair a doença. Estima-se que 12 

milhões de pessoas já foram infectadas, apresentando manifestações clínicas 

ou não e que 2 milhões de novos casos surgem a cada ano, embora apenas 

600 mil sejam oficialmente notificados (OMS on line). 

Dos 500 mil casos anuais de Leishmaniose visceral, 90% são 

encontrados em Bangladesh, Brasil, Índia, Nepal e Sudão. De todos os casos 

de leishmaniose muco-cutânea, 90% da prevalência está na Bolívia, Brasil e 

Peru. Além disso, 1,5 milhões de novos casos de leishmaniose cutânea 

aparecem anualmente no mundo, destes, 90% estão concentrados no 

Afeganistão, Arábia Saudita, Brasil, Irã, Peru e Síria. De todos os países 

mencionados nas estatísticas, somente o Brasil é citado como tendo grande 

prevalência das três principais formas das Leishmanioses, entretanto, levando-

se em consideração o baixo grau de notificação, supõe-se que este número 

seja ainda maior. Mesmo assim, há registros de casos autóctones de 

leishmaniose até o estado de Santa Catarina, tornando então, o Rio Grande do 

Sul, o único estado brasileiro oficialmente isento desta doença, até o ano de 

1996. O Ministério da Saúde estima em mais de 30 mil, os novos casos de 



leishmaniose cutânea no país, sendo que aproximadamente 30% são 

notificados no Nordeste, a região brasileira mais atingida (MONTEIRO et al, 

2008). O Esquema 3 apresenta a distribuição de casos de Leishmaniose no 

território nacional. 

 

Esquema 3  � Distribuição geográfica de casos de Leishmaniose no Brasil. 

Fonte: www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescolar/mapas_pdf/brasil_endemias.pdf 

(acesso em 16/dezembro/2011). 

 

As drogas de primeira escolha para o tratamento das leishmanioses são 

conhecidas por antimoniais. Elas foram usadas pela primeira vez pelo médico 

brasileiro Gaspar Vianna em 1912 na sua forma trivalente (antimônio trivalente 

- Sb3+), o chamado tártaro emético (tartarato de potássio e antimônio), obtendo 

sucesso em alguns casos, já que naquele tempo 90% dos casos evoluíam para 

o óbito por não haver tratamento. No entanto, esta formulação apresentava 

grande toxicidade (tosse, dor no peito e depressão) e também era de difícil 

administração. Em 1937, Smith introduziu a utilização do estibogluconato de 

sódio (Pentostan), um medicamento onde o antimônio estava na forma 

pentavalente (Sb5+) e era derivado do ácido estibórico. Nesta forma, houve 

redução de alguns efeitos colaterais e a toxicidade que o tártaro emético 

apresentava. O ácido estibórico complexado a carboidratos (duas moléculas de 

ácido glucônico) é usado para o tratamento das leishmanioses em países de 



língua inglesa. Em países de língua francesa, espanhola e no Brasil, é usado o 

antimoniato de N-metilglucamina, também um antimonial pentavalente 

(Glucantime). A estrutura do Glucantime®
 ficou pouco conhecida durante 

muitos anos, mas recentemente, foi observado que as moléculas de 

Antimoniato de N-metil-D-glucamina estão coordenadas com um único átomo 

de antimônio. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza como 

tratamento, para a leishmaniose visceral, 20 mg de Sb/Kg/dia por via 

intramuscular ou intravenosa por no mínimo 20 dias e até duas semanas após 

a cura parasitológica, com dose diária máxima de 850 mg de antimônio. Para a 

leishmaniose cutânea, a recomendação é de 10-20 mg de Sb/Kg/dia até que a 

lesão se cure. Para a leishmaniose mucocutânea, é recomendado a 

administração de 20 mg de Sb/Kg/dia durante 30 dias (ROBERTS et al, 1998; 

HADIGHI et al, 2007; PADRON-NIEVES et al, 2009). 

Com base na disposição estrutural do fármaco Glucantime® na sua 

forma de sal (Antimoniato de Meglumina) observa-se uma substância química 

de alta massa molar, com grupos hidrofílicos como hidroxilas associadas ao 

esqueleto de carbonos que compõem a cadeia aberta do açúcar meglumina, 

assim como o átomo de oxigênio com carga real negativa ligado diretamente 

ao antimônio, o que confere solubilidade do fármaco em meio aquoso. A 

equação 1 apresenta a formação do antimoniato de meglumina (Glucantime®). 

Extraído de Cadernos Temáticos de Química na Nova Escola � Antimônio no 

tratamento de zoonoses (DEMICHELI; FRÉZARD, 2005) 

 (eq.1) 

 

 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 

A utilização de fármacos na forma de complexos incorporados a 

matrizes poliméricas pode levar a um controle adequado na absorção 

gastrointestinal quando administrados por via oral. Como conseqüência, existe 

a possibilidade de obtenção de uma ação gradual através de progressiva 

liberação do fármaco, aumentando desta forma sua eficiência e reduzindo a 

dose e a toxicidade (RANG et al, 2003). Estudos prévios demonstram que a 

pseudoboemita obtida a partir de reagentes de alta pureza ou sob ação de 

radiação ionizante possui propriedades interessantes para interagir com 

diferentes moléculas (CARRIO et al, 2007). Sendo a pseudoboemita obtida via 

polimerização inorgânica de baixo custo, moléculas com diferentes 

características físico-químicas podem ser incorporadas a este suporte de 

pureza elevada e, a estrutura formada poderá ser avaliada como sistema de 

liberação de fármacos. Para se traçar um perfil da influência das propriedades 

físico-químicas de uma molécula no processo de interação com 

pseudoboemita, escolheu-se um fármaco com atividade farmacológica 

reconhecida. Busca-se também ressaltar a importância da pseudoboemita 

como transportador de fármacos, servindo inclusive, como precursor de novos 

sistemas terapêuticos. Os ensaios preliminares mostraram um efeito muito 

positivo na interação da pseudoboemita com o fármaco aciclovir aumentando a 

solubilidade do mesmo com a adição da pseudoboemita (NOVICKIS, 2008) 

Portanto, o presente trabalho visa: 

a) Desenvolvimento de pseudoboemita obtida pelo processo sol-gel para a 

preparação de nanopartículas com o intuito de avaliar sua viabilidade como 

sistema de liberação de fármacos; 

b) Avaliar a capacidade de interação e possível sinergismo de glucantime®
  

com a pseudoboemita.  

c) Estudar a adsorção do fármaco na pseudoboemita e avaliar o perfil de 

dissolução do sistema formado, correlacionando os dados obtidos in vitro com 

a biodisponibilidade do fármaco estudado. Estes dados podem sugerir a 

utilização de pseudoboemita como sistema de liberação de fármacos. 



 Os sistemas de liberação controlada de fármacos �drug delivery 

systems�, oferecem muitas vantagens quando comparados a dosagem 

convencional de fármacos. Por outro lado, a pseudoboemita pode ser 

produzida pelo processo sol-gel com uma elevada área específica e alta 

pureza. A utilização de pseudoboemitas como excipiente farmacêutico será 

uma inovação para a administração de drogas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 METODOLOGIA 

 Antes de apresentar os materiais e métodos utilizados na pesquisa, será 

apresentada uma breve revisão da literatura. 

 

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Enquanto na cerâmica tradicional, no processo de obtenção de produtos 

trata-se normalmente de selecionar a matéria-prima (minérios) e de moê-la, na 

cerâmica avançada na maioria das vezes trata-se de sintetizar pós com as 

características de composição, morfologia e granulometria desejadas. O 

processo sol-gel é um dos processos utilizados em cerâmica avançada para a 

obtenção de pós-sintéticos. 

 

PROCESSO SOL-GEL 

 Vidros e cerâmicas podem ser obtidos a partir de precursores 

moleculares e da formação de uma rede de óxidos via reações de 

polimerização inorgânica (LIVAGE, 1988). Esta metodologia de preparação, 

que desde a década de 70 tem atraído muito interesse por parte da indústria, é 

conhecida como �Processo sol-gel�. 

 O processo sol-gel, como o nome indica, envolve a formação de uma 

suspensão de partículas muito finas de tamanho coloidal dispersas num líquido 

(sol), e sua transformação numa rede contínua (gel). É realizado a baixas 

temperaturas, e sob condições apropriadas, dá origem a um gel úmido, que 

após etapas de envelhecimento, secagem e densificação (sinterização), forma 

um produto final sólido (RING, 1996).  

 A estrutura do gel tem importância fundamental na fabricação de 

cerâmicas e vidros pelo processo sol-gel, podendo ser constituído tanto por 

uma rede de partículas coloidais como por cadeias poliméricas. No primeiro 

caso, o gel é denominado gel coloidal e no segundo, gel polimérico. A química 

do processo sol-gel é baseada na hidrólise e posterior condensação de 

precursores moleculares isto é soluções de um composto metálico que se 

transforma numa massa sólida. As reações de hidrólise seguidas de 



condensação das espécies hidratadas formam uma rede de partículas coloidais 

ou cadeias poliméricas lineares. A polimerização restringe a difusão química e 

a segregação. O gel é secado, calcinado, e finalmente moído para a obtenção 

de um pó (REED, 1995). 

 

PRECURSORES UTILIZADOS NO PROCESSO SOL-GEL 

Os precursores geralmente utilizados são soluções aquosas de 

alcóxidos ou sais inorgânicos dissolvidos em solventes orgânicos. 

 Os precursores mais versáteis são os alcóxidos metálicos, pois reagem 

facilmente com a água. Os alcóxidos são do tipo M(OR)n (R = metil, etil, propil, 

i-propil, butil, t-butil, entre outros) e n = 1-6.  

 A hidrólise de um alcóxido é a reação deste com água, oriunda de uma 

adição nucleofílica da molécula de água ao átomo do metal (M), gerando um 

grupo hidroxil (-OH) em substituição ao grupo alcóxido. A condensação em 

várias etapas das espécies M-OH, leva à formação de ligações -M-O-M-, que 

resulta em uma rede (MO)n. Dentre os alcóxidos, os mais usados são os 

alcoxisilanos como o tetrametoxisilano (TMOS) e o tetraoxisilano (TEOS). 

Aluminatos, titanatos e boratos também podem ser usados sozinhos ou em 

mistura com o tetraoxisilano. 

 

GEL COLOIDAL 

O gel coloidal é formado essencialmente por partículas coloidais anidras 

mantidas unidas entre si por meio de forças intermoleculares atrativas - forças 

de  Van Der Waals formando uma rede com poros. Cada partícula coloidal 

mantém sua estrutura original mesmo sendo parte integrante da rede. Este tipo 

de gel é também conhecido por aquogel, pois seus poros contêm um líquido 

aquoso (RAHAMAN, 1995). Quanto ao tamanho, os poros do gel coloidal são 

bem maiores que os poros formados no gel polimérico. A presença de poros 

grandes tem certa vantagem, pois durante a saída da água, a tensão capilar 

desenvolvida é mais baixa resultando numa menor contração. Também, 

durante o processo de secagem, esta tensão capilar mais baixa aliada a um 

aumento da permeabilidade torna o gel menos suscetível a trincas. A estrutura 

seca tem uma alta porosidade (da ordem de ≈ 70 a 80%) e os poros têm um 

tamanho médio 1 a cinco vezes maior que o das partículas coloidais. 



 Pelo processo sol-gel pode-se obter pseudoboemita a qual é um oxi-

hidróxido de alumínio de fórmula (AlOOH)n. O Esquema 4 apresenta a 

formação de um gel segundo Envschem (2008). 

 

 

Esquema 4: A formação do gel é dependente da carga superficial da cerâmica 

fina e do pH de sua solução.Fonte: Envschem (2008). 

 

A ESTRUTURA E OBTENÇÃO DA PSEUDOBOEMITA PELO 

PROCESSO SOL-GEL 

 No processo sol-gel é possível a obtenção de óxidos de metais com uma 

considerável homogeneidade em escala atômica. Este processo tem atraído 

muito interesse tanto para a preparação de pós como para a obtenção de 

filmes finos, por exemplo, filmes de SnO2 para serem utilizados como sensores 

de gases tóxicos e comburentes como gás liquefeito de petróleo (GLP) 

(RIBEIRO, 1999). 

A Boemita possui a mesma estrutura da lepidocrocita (ã-FeO-OH). Sua 

estrutura é constituída de duas camadas de octaedros de oxigênio preenchidas 

parcialmente com cátions de alumínio, sendo ortorrômbica (a = 0,36936nm, b = 

1,2214nm, c = 0,28679nm). A diferença entre boemita e pseudoboemita é que 

a célula unitária da pseudoboemita é levemente maior que a da boemita. Este 

fato seria devido à incorporação de água na estrutura cristalina (THEO 

KLOPROGGE, 2006). A Illustração 1 apresenta a estrutura da pseudoboemita 

segundo Moroz et al (MOROZ, 2006). 



 

Ilustração 1. Estrutura da pseudoboemita (adaptado de MOROZ et al, 2006) 

 

Para determinação da composição da superfície de materiais sólidos a 

técnica de X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) é muito utilizada. Pela 

técnica de XPS pode ser feita a distinção entre boemita e pseudoboemita 

baseado na razão levemente maior de oxigênio/hidroxila e na maior quantidade 

de água presente na estrutura da pseudoboemita (THEO KLOPROGGE, 2006). 

 A obtenção da -alumina a partir de pseudoboemita somente é possível 

por calcinação da pseudoboemita. Aluminas ativadas possuem uma área 

superficial elevada, por exemplo, 250-300 m2/g e uma estrutura de poro e 

superfície química muito adequada para serem utilizadas em catálise e 

adsorção. Um exemplo de aplicação, devido à sua capacidade de adsorção é 

na cromatografia. Outra utilização da -alumina é na adsorção de água. A alta 

afinidade da alumina ativada pela água é utilizada na secagem de gases e 

líquidos, podendo reduzir o teor de umidade nos gases abaixo de 1ppm 

(ALMEIDA FILHO, 1999). Vieira Coelho (2008) utilizando solução aquosa de 

ácido acético e pó de alumínio para obtenção de alumina fibrilar obteve -

alumina com área específica variando na faixa de 497m
2/g a 179m2/g. Cabe 

observar que diferentes rotas de síntese irão fornecer pseudoboemitas com 

área de superfície específica diferente. Em catálise a alumina ativada é 

utilizada na recuperação de enxofre de H2S no gás natural ou de refinaria nos 

conversores Claus, na desidratação de álcoois e como suporte de 



catalisadores nos conversores catalíticos dos escapamentos de veículos 

automotores. 

O envelhecimento das pseudoboemitas confere propriedades 

importantes para as mesmas. Os resultados de área específica obtidos pelo 

método de Brunnauer-Emmett-Teller (BET) mostram que a área específica 

para as amostras de pseudoboemitas não envelhecidas é de 325,2 m
2/g 

aumentando para 377,6m2/g para as amostras envelhecidas durante 4 horas 

(MARTENS, 2002). Teoh e outros, trabalhando com pseudoboemitas 

sintetizadas a partir de i-propóxido de alumínio e água em meio alcoólico, 

observou que o envelhecimento a temperatura ambiente, 50, 100 e 150º C não 

influenciaram muito a morfologia das fibras. Entretanto com o aumento da 

temperatura ocorrem mudanças nas propriedades físicas como a redução da 

área específica de 340m
2/g para 248m2/g e aumento do diâmetro dos poros de 

12 para 18,4 nm (TEOH, 2007).  

Utilizando análise termogravimétrica, observa-se que a perda de massa 

associada com a perda de água diminui linearmente com o aumento do 

tamanho dos cristalitos. Observa-se experimentalmente que a razão 

água/alumina varia de 2,38H2O:Al2O3 para as amostras não envelhecidas até 

2,04H2O:Al2O3 para as amostras envelhecidas por 4 horas (MARTENS, 2002). 

A difração de raios-X pode ser utilizada para detectar as estruturas presentes 

com o aumento da temperatura (eq. 2). 

 

pseudoboemita-alumina-alumina è-alumina -alumina (eq. 2) 

 

Martens e outros pesquisadores (MARTENS, 2002) trabalhando com 

alcóxido de alumínio estudaram a cinética de peptização da pseudoboemita. 

No estudo do envelhecimento da pseudoboemita, pela técnica de difração de 

raios-X avaliou-se a presença de pseudoboemita utilizando a primeira reflexão 

do difratograma (020) observada para 2è =13º. A largura do pico a meia altura 

para a primeira reflexão da pseudoboemita diminui com o aumento do tempo 

de envelhecimento. 

Lembrando que o tamanho dos cristalitos pode ser relacionado com a 

equação 3, 

=k/[(B-b)cos] (equação 3) 



Sendo: =tamanho dos cristalitos; k=fator de forma (~0,87a1); B= largura 

observada da linha difratada a meia altura do pico (FWHM); b= largura do pico 

a meia altura para uma amostra padrão. 

A temperatura de transformação de fase da pseudoboemita em 

corundum (Al2O3), que está em torno de 1200º C, se reduz de 

aproximadamente 30º C quando é adicionado Fe
3+ ou corundum, como 

germens de cristalização, ao sol de pseudoboemita. As partículas pequenas de 

Al2O3 (~ 20 nm) atuam como centros de nucleação ativos enquanto que grãos 

maiores (200-400 nm) são menos eficazes (NOFZ, 2005). 

As transformações de fase de fibrilas de pseudoboemita em função da 

temperatura e a morfologia das fibrilas foram exaustivamente estudadas por 

SANTOS e outros (SANTOS, 2002). 

 

OBTENÇÃO DE PSEUDOBOEMITA UTILIZANDO NITRATO DE 

ALUMÍNIO COMO PRECURSOR 

Partindo-se de uma solução aquosa de nitrato de alumínio 

(Al(NO3)3.9H2O), a modificação do seu pH pela adição de carbonato de amônio 

( (NH4)2CO3 ) até pH 2,5-2,6 permite chegar próximo à transformação da 

solução em um sol. O acerto do pH da solução de nitrato de alumínio é 

fundamental para a obtenção de um gel mais adequado (firme). Para aumentar 

a viscosidade da solução de nitrato de alumínio adiciona-se à mesma uma 

solução de poli(álcool vinílico) (PVAL) em água. 

A mistura das soluções de nitrato de alumínio e de PVAL é adicionada a 

uma solução aquosa de hidróxido de amônio, obtendo-se então o gel. O gel é 

lavado com água destilada para a remoção do NH4NO3 e então seco em estufa 

a temperatura de 70o C. 

A formação de um gel firme com o aumento do pH pode ser explicada 

pelo modelo a seguir: pela adição de carbonato de amônio à solução de nitrato 

de alumínio ocorre a hidrólise do carbonato de amônio consumindo H3O
+ e 

produzindo NH4OH, aumentando assim a concentração de OH
-. O cátion 

hidratado Al3+ troca uma molécula de água formando [Al(OH)]
2+, solúvel em 

água. Com a continuidade da hidrólise o cátion [Al(OH)]
2+passa a [Al(OH)2]

+, o 



qual é o monômero da reação de polimerização (inorgânica) linear conforme a 

reação (eq. 4): 

 

OH-Al+-OH + OH-Al+-OH OH-Al+-O-Al+-OH + H2O  (eq. 4) 

 

 O produto dessa reação de condensação é um dímero (contendo o 

grupo -M-O-M-) que reagindo com outro dímero forma um tetrâmero. A partir de 

tetrâmeros são obtidos octâmeros e assim sucessivamente obtendo-se um 

polímero linear. Com o aumento da concentração de OH
-, (pela adição de mais 

carbonato de amônio) forma-se o grupo [-AlOOH-] da boemita e o polímero 

linear obtido é a pseudoboemita fibrilar. Ao atingir o ponto isoelétrico (pelo 

aumento do pH), com a neutralização da carga da superfície dos colóides 

finalmente o sol se transforma em um gel. 

Na precipitação de boemita, o tamanho dos cristalitos aumentam com o 

aumento do pH, com o aumento da temperatura da solução precursora e com o 

aumento do tempo de envelhecimento. Os cristalitos obtidos em pH=11 

possuem o dobro do tamanho dos obtidos em pH=7. O aumento dos cristalitos 

é causado pelo crescimento do grão pelo mecanismo de dissolução 

reprecipitação durante o envelhecimento devido ao aumento da solubilidade da 

boemita com o aumento do pH (OKADA, 2002). O difratograma da 

pseudoboemita e da boemita apresentam quase os mesmos picos nas mesmas 

posições, porém picos mais largos com intensidades menores são observados 

na pseudoboemita (TEOH, 2007). As boemitas com cristalitos menores e 

menor cristalinidade denominadas pseudoboemitas, apresentam um 

alargamento dos picos no difratograma de raios-X e um aumento na distância 

interplanar das reflexões referente aos planos (020). Essas mudanças 

observadas nos resultados de difração de raios-X são atribuídas ao pequeno 

tamanho dos cristalitos (menor número de camadas empilhadas) e também ao 

excesso de água entre as camadas na estrutura da boemita. A formação de 

fase -Al2O3 a partir da boemita e a temperatura de obtenção da fase alfa 

também aumenta com o aumento dos cristalitos. Na precipitação de boemita a 

partir de nitrato de alumínio e aluminato de sódio utilizando solução de 

hidróxido de sódio para o ajuste do pH, no pH=11 foi observada a formação de 

baierita. A formação de boemita foi observada no intervalo de pH entre 7 e 10 e 



na temperatura entre 20-80º C. A obtenção de boemita é mais dependente da 

pH do que da temperatura. No pH alcalino promove-se a dissolução-

reprecipitação da boemita resultando em cristalitos maiores de boemita 

(OKADA, 2002) 

 

SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS 

Os sistemas de liberação de fármacos representam uma das fronteiras 

da ciência, a qual envolve diferentes aspectos multidisciplinares e pode 

contribuir de maneira significativa para o tratamento de diversas doenças. A 

aplicação mais visada é na área farmacêutica, cujo objetivo, entre outros, é 

realizar uma administração terapêutica efetiva por um período de tempo 

prolongado, diminuindo a capacidade de causar efeitos tóxicos.  

Os sistemas de liberação de fármacos, frequentemente descritos como 

�drug delivery systems�, oferecem inúmeras vantagens quando comparados a 

outros de dosagem convencional. Quando utilizados na clínica médica podem 

promover (LANGER, 1990; RAPRA, 1999; LYMAN, 1982; TERENCE, 2002): 

aumento da duração e dos níveis dos agentes ativos que se degradam ou são 

metabolizados rapidamente; controle da liberação do agente ativo mantendo-o 

em uma faixa de concentração eficaz; economia no caso de medicamentos de 

alto custo; redução da toxicidade de fármacos muito tóxicos; maior adesão do 

paciente ao tratamento (BOULIEU et al, 1991; SZYCHER, 1991), tendo em 

vista a maior comodidade na utilização destes sistemas e; redução do custo 

total do tratamento. 

 Os primeiros sistemas de liberação de fármacos, introduzidos na década 

de 70, foram baseados em polímeros derivados do ácido lático. Atualmente, 

polímeros ainda são os materiais mais utilizados para a pesquisa de formas de 

liberação de fármacos (PARISE-FILHO et al, 2007). Isto se deve principalmente 

ao fácil processo de síntese e de manipulação das propriedades físico-

químicas dos polímeros. Basicamente, duas categorias de sistemas 

poliméricos têm sido estudadas: dispositivos de reserva e dispositivos matrizes 

(SZYCHER, 1991; LANGER, 1990; RAPRA, 1999; LYMAN, 1982; PEPPAS, 

1987; KOST, 1988; MARK, 1987). O primeiro envolve o encapsulamento de 

uma molécula bioativa dentro de um envoltório polimérico, enquanto que o 

segundo, relaciona-se à incoporação física do fármaco a uma rede polimérica 



(LANGER, 1996; VOGELSON, 2001). Recentemente, Soares (2003) relatou 

resultados significativos na incorporação de fármacos a materiais inorgânicos. 

A tecnologia de cerâmica fina permite fabricar esferas cerâmicas e 

encapsular substânicas a temperatura ambiente (�CeramiSphere Technology�). 

Tal técnica é utilizada atualmente para encapsulação de moléculas hidrofilicas 

e lipofilicas, óleos e fragrâncias, vitaminas, proteínas e peptídeos (incluindo 

enzimas) e muitas outras bio-moléculas como o DNA, para utilização em 

processos de biotecnologia e fabricação de produtos inteligentes com 

encapsulação e liberação controlada de moléculas, para as indústrias que 

incluem a saúde humana, saúde animal, agricultura, horticultura, 

alimentos/nutraceuticos, cosméticos/cosmeceuticals, pinturas, superfícies anti-

corrosivas e especialidades químicas (ANSTO, 2007).  No Esquema 5 e na 

Micrografia 1 são apresentas estas nanoesferas cerâmicas. 

 

 

Esquema 5: Liberação de material encapsulado em nanopartículas cerâmicas. 

Fonte: Ansto (2007). 

 

Micrografia 1: Imagens de TEM de uma camada de nanopartículas de 

sílica.Fonte: Ansto (2007). 



 É conhecido que o perfil de liberação de um agente ativo, no organismo, 

deve seguir uma freqüência específica, sendo que o conhecimento do 

mecanismo, bem como a taxa de liberação do fármaco, são fatores 

importantes. Entretanto, estes objetivos são dificilmente alcançados pelos 

sistemas convencionais de administração de fármacos. Um sistema de 

liberação ideal deveria ser capaz de liberar uma substância somente quando e 

onde ela fosse necessária e na concentração apropriada ao efeito terapêutico 

desejado. Os principais problemas destes sistemas são o desenvolvimento e a 

modificação de polímeros que possam liberar fármacos, de forma constante, ao 

longo de um período de tempo desejado (WISE, 1984). 

 A aplicação de doses simples repetidas e excessivas, em intervalos de 

tempo, atinge picos e declínios críticos, causando a toxicidade ou a ineficácia 

da substância no organismo, quando em nível superior ou inferior à faixa 

terapêutica (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Sistemas de doses simples, repetida e excessiva e sistema de 

liberação controlada ideal (TERENCE, 2002). 

 

 É desejável, portanto, controlar a liberação do fármaco para manter a 

sua concentração no organismo, fora destes níveis tóxicos e ineficazes, de 

maneira controlada e constante. O Gráfico 1 mostra a representação 

esquemática do nível plasmático quando se utiliza o sistema de dose única e 

um sistema de liberação controlada de fármacos. Pode-se observar que a 



melhor forma de aplicação é o sistema de liberação controlada, onde o fármaco 

permanece na dose eficaz, por um maior tempo (PRISTA, 1994). 

 Os fármacos, em sua maioria, são micromoléculas orgânicas 

lipossolúveis com massa molar entre 200 g/mol e 500 g/mol (WISE, 1984) e os 

primeiros trabalhos nesta área concentram-se na liberação dessas espécies, 

pois é reconhecido que a difusão das moléculas através de matrizes 

poliméricas decresce com o aumento da massa molar (LANGER, 1990; 

PEPPAS, 1987; ARRANZ et al, 1986). Os sistemas de liberação de fármacos 

podem ser utilizados para moléculas hidrofílicas e hidrófobas, ionizáveis ou 

não. É interessante ressaltar que, para isso deve-se observar a difusão do 

fármaco no polímero, que é controlada pela porosidade do mesmo, pelo 

tamanho da molécula utilizada (PEEPAS, 1987) e pelo tipo de interação entre 

molécula e matriz polimérica. Atualmente, a utilização de materiais inorgânicos 

em sistemas de liberação de fármacos e também como suporte para o 

desenvolvimento de leveduras é encontrada na literatura (SOARES, 2003; 

KYIOHARA, 2003; TAICHI, 1974). 

Um dos maiores problemas para as indústrias farmacêuticas é a baixa 

biodisponibilidade de fármacos. Fato que, muitas vezes, inviabiliza a introdução 

ou a manutenção de um fármaco na terapêutica. Esta situação é causada pela 

dificuldade dos fármacos em se solubilizar nos fluidos biológicos ou, em maior 

proporção, atravessar as barreiras celulares. Ou seja, a biodisponibilidade de 

fármacos pode ser afetada por vários fatores, dos quais os mais importantes 

são formulação e características físico-químicas dos fármacos. Uma 

abordagem recente e que tem se mostrado promissora é a utilização de 

sistemas de liberação de fármacos para facilitar os processos biofarmacêuticos 

e farmacocinéticos de substâncias com baixa biodisponibilidade (STORPIRTIS 

et al, 1999; ANDRYSEK, 2003; WU et al, 2006; GHOSH et al, 2006). 

 

 

ANTIMONIAIS PENTAVALENTES 

O mecanismo de ação dos antimoniais pentavalentes continua pouco 

compreendido, mas parece ser um evento multifatorial envolvendo diversos 

aspectos do metabolismo do parasita. Algumas particularidades na composição 

química desses agentes permitem especular possíveis ações. Os carboidratos 



formam complexos solúveis em água que direcionam o átomo de antimônio 

para os macrófagos hospedeiros. Como a forma pentavalente apresenta pouca 

toxicidade, é possível que esta forma seja uma pró-droga que é convertida na 

forma mais tóxica, trivalente, próxima do sítio de ação. Os compostos de 

antimônio trivalente são extremamente tóxicos para promastigotas de 

diferentes espécies de Leishmania, enquanto a forma pentavalente é muito 

menos tóxica. Os antimoniais pentavalentes (ou a forma ativa, trivalente) 

parecem interferir com a produção de energia em amastigotas de Leishmania, 

inibindo tanto a glicólise como a ß-oxidação de ácidos graxos reduzindo os 

níveis de ATP e GTP, comprometendo assim toda a vida da célula. Além disso, 

Também foi observada a existência de complexos cliváveis de DNA-proteína 

em L. panamensis, o que sugere que o antimônio estaria inibindo a ação das 

topoisomerases do parasita. Da mesma já foi observado a fragmentação do 

DNA de Leishmania mediado por antimoniais, o que sugere que estas drogas 

seriam capazes de induzir a apoptose do parasita (DELORENZI, 2001; 

DELORENZI, 2002). 

As dificuldades na administração e a duração do tratamento (aplicações 

diárias durante aproximadamente 20 dias), aliado aos efeitos colaterais, têm 

estimulado pesquisadores do mundo todo a buscar novas formas 

farmacêuticas para esta droga. Uma tentativa é o encapsulamento dos 

antimoniais em lipossomas, o que tornaria o processo de administração mais 

simples, podendo reduzir os efeitos colaterais por haver a possibilidade de 

direcionar o medicamento, além de poder controlar a concentração e a 

velocidade de liberação da droga no órgão-alvo . Além disso, na literatura estão 

descritas diferenças na resposta imune de camundongos tratados com 

Pentostan livre e encapsulado, mostrando que na forma encapsulada há a 

predominância da resposta Th1, o que implica na cura da doença 

(DELORENZI, 2001; DELORENZI, 2002). 

Em geral, os antimoniais pentavalentes são bem tolerados, mas algumas 

reações colaterais são perceptíveis como dor no local da injeção, disfunção 

gastrointestinal, dores musculares difusas, enrijecimento das articulações e 

arritmias. Elevação das transaminases hepáticas também foi observada, mas 

de uma maneira reversível, cessando com o fim do tratamento. Além disso, 

está relatado na literatura casos de pancreatite em pacientes com leishmaniose 



cutânea tratados com Pentostan e Glucantime, nas doses recomendadas 

pela OMS. Outro problema em relação à utilização de antimoniais é o 

aparecimento de cepas resistentes das mais diferentes espécies do parasita, o 

que limita a utilização desta droga e facilita ainda mais o agravamento dessa 

endemia (DELORENZI, 2001; DELORENZI, 2002). 

 

3.2  MATERIAIS E MÉTODOS 

A seguir são descritos os materiais e métodos utilizados na síntese de 

pseudoboemita e na incorporação do fármaco à pseudoboemita. 

 

METODOLOGIA DE PREPARAÇÃO DAS PSEUDOBOEMITAS  

Os equipamentos necessários para a produção de pseudoboemita em 

escala de bancada são: bomba a vácuo, estufa, vidrarias em geral (Balão 

volumétrico, Kitassato, Pipetas graduadas, entre outros). 

Os reagentes utilizados foram: solução aquosa de nitrato de alumínio 

(Al(NO3)3.9H2O), solução aquosa de cloreto de alumínio (AlCl3), solução 

aquosa de hidróxido de amônio (NH4OH) (14 m% e 28 m%) e solução aquosa 

de álcool polivinílico (8 m% em água). A solução de álcool polivinilico é utilizada 

para aumentar a viscosidade da solução de nitrato de alumínio ou de cloreto de 

alumínio. A solução de nitrato de alumínio ou cloreto de alumínio foi misturada 

a solução de álcool polivinílico formando a solução precursora e a mistura foi 

gotejada na solução de hidróxido de amônio formando o gel. Para metade das 

amostras procedeu-se ao ajuste de pH para 7 e filtração ao término da adição 

da solução precursora à solução de hidróxido de amônio. 

A outra metade das amostras foram envelhecidas a 100º C durante 24 

horas para verificar se o envelhecimento promovia o aumento cristalinidade.  

Após envelhecimento do gel, verificou-se o pH final do meio reacional. O 

valor de pH quando necessário foi ajustado para 7 (pH neutro), antes da 

separação da pseudoboemita do meio por filtração. 

Em seguida, procedeu-se a filtração de pseudoboemita em funil de 

Büchner acoplado a bomba a vácuo com o intuito de se eliminar possíveis 

contaminantes como hidróxido de amônio ou nitrato de alumínio, que 

eventualmente possam estar contidos no produto de interesse � 

pseudoboemita. Utilizou-se filtro qualitativo na filtração, lavando-se o produto 



primeiramente com água destilada e em seguida com acetona P.A. Verificou-se 

se ao término do processo se o filtrado encontrava-se com pH igual a 7. 

Ao término da filtração, procedeu-se a secagem em estufa a 70°C, por 

período de 24 horas. Após a secagem realizou-se a moagem em gral e pistilo. 

 

METODOLOGIA DE INCORPORAÇÃO DOS FÁRMACOS À 

PSEUDOBOEMITA. 

A incorporação dos fármacos foi realizada durante a preparação dos 

comprimidos. Os comprimidos obtidos em estudos foram submetidos a testes 

in vitro.  

 

OBTENÇÃO DOS COMPRIMIDOS E FORMULAÇÕES DE 

COMPRIMIDOS 

Lotes de comprimidos de antimoniato de N-metil-D-glucamina e 

pseudoboemita, foram produzidos com a adição de excipientes farmacêuticos. 

O excipiente farmacêutico, em linhas gerais, tem três principais funções: 

otimizar a estabilidade do fármaco, favorecer a biodisponibilidade (liberação do 

fármaco e farmacocinética) e fornecer melhores aspectos de manufatura para 

produtos farmacêuticos (NOVICKIS, 2008). Em Ciências Farmacêuticas no 

desenvolvimento de formulações deve-se levar em conta a relação existente 

entre os excipientes utilizados e suas funções intrínsecas e extrínsecas ao 

produto formulado. O amido é o excipiente adicionado devido a suas 

propriedades características de desintegrante, diluente e aglutinante. O 

Estearato de Magnésio é o excipiente adicionado com as funções de 

antiaderente e lubrificante e a sílica coloidal é adicionado como lublificante. A 

composição dos comprimidos é a seguinte: 

Antimoniato de N-metil-D-glucamina + pseudoboemita não envelhecida.  

Antimoniato de meglumina ........................................................  4%(p/p)  

Pseudoboemita não envelhecida .............................................. 10%(p/p)  

Amido de milho..........................................................................  84%(p/p) 

Estearato de Magnésio.............................................................. 1%(p/p) 

Dióxido de Sílicio Coloidal ........................................................ 1%(p/p) 

Corante ..................................................................................... q.s 

FSA: 250g 



A pseudoboemita pode ser empregada como excipiente modificador de 

liberação de fármacos, como sugere estudos realizados por Novickis (2009) 

com os fármacos Atenolol e Aciclovir, em sistemas de liberação controlada. 

 

COMPRESSÃO DIRETA (VIA SECA) 

A compressão direta envolve a tamização, mistura em misturador em V 

e a compressão em máquina de comprimir. Segundo Göran Alderborn (2005) 

esta é uma via vantajosa quando comparada a via úmida, pelo fato de reduzir 

tempo e custos de produção na obtenção de comprimidos. Por outro lado, do 

ponto de vista tecnológico é mais recomendada para fármacos relativamente 

solúveis assim como o emprego de partículas relativamente grandes e 

grosseiras, adjuvantes. Deve-se avaliar o grau de compactabilidade do 

fármaco, que não pode ser elevado. Em linhas gerais, as etapas envolvidas na 

compressão direta são: tamização em mini Granulador, homogeneização em 

misturador em V, compressão e obtenção do comprimido (Fotografia 1) 

 

Fotografia 1 - Equipamentos utilizados na preparação de pós para compressão 

nesta pesquisa. Da esquerda para a direita, mini granulador, misturador em �V� 

e máquina de compressão. 

 

Primeiramente foi tamizado o fármaco e a pseudoboemita (nos lotes 

convenientes) previamente pesados, em malha média no mini granulador. Em 

seguida, procedeu-se com a mistura/homogeneização em Misturador em �V� 

por 15 minutos a 15RPM. Ao término, o pó foi alimentado no funil de 

alimentação da máquina de compressão para realizar a compressão, obtendo-

se os comprimidos ao final do processo. 



CONTROLE DE QUALIDADE DOS COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO 

CONTROLADA DE FÁRMACOS DO TIPO PSEUDOBOEMITA 

Foram realizados os ensaios para determinar o Peso médio dos 

comprimidos, Dureza friabilidade, tempo de dissolução e perfil de liberação de 

fármacos conforme padrões da literatura (FARMACOPEIA V EDIÇÃO, 2010). 

Tais parâmetros podem ser alterados pelos tipos e quantidades de 

adjuvantes empregados na formulação dos comprimidos, como agentes 

aglutinantes, deslizantes, diluentes e desintegrantes, além da força de 

compressão empregada na máquina de comprimir. 

 

PESO MÉDIO E DESVIO PADRÃO 

Para certificar-se de que há homogeneidade nas unidades de 

comprimidos pertencentes ao lote quanto ao peso, deve-se obter o peso médio 

e calcular o desvio padrão. Segundo a Farmacopéia Brasileira V edição (2010), 

o peso médio deve ser realizado com 20 amostras aleatórias retiradas do lote 

produzido e avaliado o peso em balança analítica devidamente calibrada. 

O valor de peso médio pode ser obtido pela equação 5: 

 

Peso médio: (Ópeso (n)) / 20 (eq. 5) 

 

Com base no valor obtido de peso médio, deve-se calcular o desvio 

padrão do lote. 

 

FRIABILIDADE 

Segundo A FARMACOPEIA BRASILEIRA (2010), o teste de friabilidade 

determina a tendência do comprimido em fragmentar-se. Uma das causas que 

pode levar os comprimidos se fragmentarem deve-se ao transporte e possíveis 

choques mecânicos envolvidos desde a produção até o consumidor final. 

Os comprimidos devem ser previamente pesados, num total de 10 

comprimidos. São submetidos ao friabilômetro, que consiste em um aparelho 

com tambor acoplado e aparato do tipo pá curva. Quando o motor do 

equipamento é ativado, o disco começa a girar e então os comprimidos são 

submetidos a choques mecânicos (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010). Ao 

final de 500 segundos, retiram-se do interior do disco os comprimidos, com 



auxilio de uma pinça, e realiza-se a pesagem dos mesmos. Não se deve 

observar a formação de capping, que consiste na perda/fragmentação dos 

comprimidos perdendo o seu �tampo�. 

A diferença existente entre a massa inicial e a massa final deve ser 

inferior a 1%, indicando que o comprimido é resistente à abrasão ao manuseio, 

embalagem e transporte. 

 

DUREZA 

O teste de dureza permite avaliar o quão resistente à quebra e 

desintegração encontra-se o comprimido. Em geral, os comprimidos devem ser 

suficientemente duros de modo a resistir à fragmentação/quebra durante o 

transporte e acondicionamento, como também devem ser suficientemente 

moles o bastante para se dissolver ou desintegrar para serem absorvidos, para 

que o fármaco presente possa realizar a sua ação farmacológica. O 

equipamento utilizado foi o durômetro da marca MARCONI, modelo 298-At 

(número de série 05075/2006). 

 

TESTE DE INTERAÇÃO 

Microscopia Eletrônica de Varredura, análises térmicas, 

Espectrofotometria de UV-vis, Difração de Raios-X e MEV foram técnicas 

utilizadas para confirmar a interação das moléculas a pseudoboemita.  

 Estas técnicas de análises são bastante utilizadas na caracterização da 

microestrutura de materiais e foram aplicadas neste trabalho para o estudo da 

interação de uma pseudoboemita como excipiente para a pré-formulação do 

fármaco estudado. 

 

ESPECTROMETRIA UV-VIS: DETERMINAÇÃO DA ADSORÇÃO DO 

FÁRMACO À PSEUDOBOEMITA EM ENSAIOS �IN VITRO�. 

 Na análise por UV-vis as moléculas sofrem transições eletrônicas 

moleculares. Na espectroscopia no ultravioleta, a molécula do fármaco deve 

conter grupos cromóforos para que as transições eletrônicas ocorram, caso 

contrário é necessário utilizar outras técnicas como associar complexantes que 

formem um grupo cromóforo ou outros métodos analíticos, por exemplo, 

eletroforese capilar, cromatografia, dentre outras técnicas. 



 

OBTENÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA EM nm DO FÁRMACO 

POR MEIO DO EMPREGO DE VARREDURA (SCANNING) EM 

ESPECTROSCOPIA UV/VIS. 

 Para determinar o valor relativo ao comprimento de onda de um dado 

fármaco, deve-se realizar uma varredura em Espectroscopia UV/Vis de solução 

de fármaco com concentração conhecida em µg/mL, que seja possível de 

detecção no aparelho utilizado. Adiciona-se 1 grama de Antimoniato de 

meglumina em 50mL de solução de HCl 0,1M, completados para volume final 

de 100mL em balão volumétrico. Obtém-se solução de concentração 

equivalente a 10000µg/mL. Retira-se alíquota de 5 mL (5000µg de antimoniato 

de meglumina) e transfere-se para balão volumétrico de 10mL, completando-se 

até o menisco com solução de HCl 0,1M. Retira-se alíquota de 5 mL da solução 

obtida. Transfere-se para balão volumétrico de 10mL e completa-se o volume 

do balão até o menisco com solução de HCl 0,1M, obtendo-se solução final de 

concentração 2500µg/mL. Esta solução foi utilizada para determinar o 

comprimento de onda do antimoniato de meglumina. 

 Para se determinar o comprimento de onda do Antimoniato de 

Meglumina utilizado, realiza-se calibração com branco (solução HCl 0,1M) em 

espectrofotômetro Femto modelo 800XI e, posteriormente, varredura na faixa 

de comprimento de onda entre 190 e 250nm, de solução de antimoniato de 

meglumina 2500µg/mL, adotando-se o valor de comprimento de onda do 

fármaco como sendo aquele com maior pico no gráfico. 

  

 CONSTRUÇÃO DA CURVA DE CALIBRAÇÃO DO FÁRMACO 

ANTIMONIATO DE N-METIL-D-GLUCAMINA 

Para este ensaio foram utilizadas as menores quantidades possíveis de 

antimoniato de meglumina para se obter os calibradores necessários para as 

leituras em espectrofotômetro UV/Vis. Realizaram-se diluições em balões 

volumétricos de volume definido, retirando-se alíquotas e realizando diluições 

sucessivas até se obter as concentrações pretendidas. Com os valores obtidos 

de absorbância foi construído o gráfico de absorbânicaxconcentração, a reta de 

calibração, com linha de tendência e coeficiente de variação angular da reta. 

 



PERFIL DE LIBERAÇÃO E DISSOLUÇÃO DO FÁRMACO N-METIL-D-

GLUCAMINA 

Os ensaios foram realizados com o intuito de se conhecer a velocidade 

com que o princípio ativo dissolve em um meio líquido (geralmente aquoso) e a 

quantidade total do mesmo que se dissolve. Desta maneira, pode-se conhecer 

a existência de alguma interação excipiente/fármaco que afete a velocidade de 

dissolução e sua biodisponibilidade (VILA JATO, 2001). No Esquema 6 temos o 

aparato 2 indicado pela �United States Pharmacopeia� USP  (UNITED, 2005) 

para a realização deste ensaio padrão de dissolução sob banho termostatizado 

utilizado à temperatura corpórea de 37°C, com rotação de 100 rpm por 30 

minutos. O equipamento utilizado foi o Dissolutor Nova Era modelo 299, 

calibrado em 50 RPM, dispositivo do tipo pá, com temperatura do meio de 

dissolução regulado em 37°C (±1°C), para avaliação do perfil de liberação e 

dissolução do fármaco N-metil-D-glucamina em Solução HCl 0,1M. Foram 

utilizadas três cubas, sendo retiradas alíquotas de 10mL de solução de cada 

cuba, nos tempos 5�, 15�, 30�, 45�, 60�, 90� e 120� minutos. 

. 

 

Esquema 6: Aparato 2 USP. Fonte: Envschem (2008). 

 

As alíquotas foram transferidas para balão volumétrico de 100mL. O 

balão foi preenchido até o menisco com solução de HCl 0,1M. Calibrou-se o 

fotômetro com branco (solução HCl 0,1M) em comprimento de onda de 210nm 

Em seguida, obtiveram-se as absorbâncias por meio da técnica de 

espectrofotometria, utilizando-se o fotômetro da Marca Femto® modelo 810XI e 

a partir da curva de calibração obteve-se a concentração do fármaco.  

 



ANÁLISE TÉRMICA 

A termogravimetria(TG), termogravimetria derivada (DTG), a análise 

térmica diferencial (DTA) e a calorimetria exploratória diferencial (DSC) são as 

técnicas termoanalíticas mais difundidas e empregadas nos estudos de pré-

formulação, sendo especificamente, as análises através de DSC e DTA 

utilizadas para estudar as possíveis interações intermoleculares entre fármacos 

e adjuvantes (BRANDÃO, 2008).  

As análises são realizadas comparando as curvas termoanalíticas das 

substâncias puras com aquelas obtidas da mistura física na proporção 1:1, em 

massa, onde, em caso de não ocorrência de incompatibilidade, a curva da 

mistura mostra-se como um somatório das curvas relativas aos componentes 

puros. As alterações nos perfis termoanalíticos das espécies, como 

deslocamentos, redução significativa ou desaparecimento de picos na curva 

DSC, quando comparados aos perfis dos compostos individualmente, podem 

caracterizar incompatibilidade fármaco/excipiente ou fármaco/fármaco. O 

mesmo deve acontecer para os registros por TG/DTG, em que a diminuição da 

estabilidade térmica das substâncias quando em misturas, representadas por 

deslocamentos de eventos de perda de massa, podem ocorrer quando há 

diferenças nestas curvas (BRANDÃO, 2008). 

 As amostras de pseudoboemita e do comprimido de pseudoboemita 

contendo o fármaco foram caracterizadas por TG e DTA com o propósito de se 

observar o comportamento de desidratação da pseudoboemita e também para 

verificar a incompatibilidade do fármaco/excipiente utilizando uma taxa de 

aquecimento de 10°C/min em um equipamento Netzsch-STA409C. 

 

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X: DETERMINAÇÃO DO PROCESSO DE 

INTERAÇÃO ENTRE FÁRMACO E PSEUDOBOEMITA 

A difração de raios-X (DRX) é uma técnica largamente utilizada na 

caracterização estrutural de materiais. Em um material onde os átomos estejam 

arranjados periodicamente no espaço, característica das estruturas cristalinas, 

o fenômeno da difração de raios-X ocorre nas direções de espalhamento que 

satisfazem a Lei de Bragg (DUARTE, 2000). 

Recentemente, a técnica de difração de raios-X vem ganhando muito 

espaço na indústria farmacêutica e na caracterização de nanomateriais. Na 



�10th European Powder Diffraction Conference�, o maior evento mundial 

dedicado à área de difração de raios-X e cristalografia realizado em 2006, um 

workshop intitulado �Pharmaceutical Applications of Powder Diffraction� foi 

dedicado inteiramente ao uso da técnica de difração de raios-X aplicada a 

fármacos e sistemas farmacêuticos. Outro workshop do congresso �Nano-

materials and Powder Diffraction� tratou da utilização da técnica de Difração de 

Raios-x no estudo de nanomateriais (EPDIC 10, 2008). 

Foram analisadas as amostras de pseudoboemita e dos comprimidos de 

pseudoboemita contendo o fármaco. 

 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA: DETERMINAÇÃO 

DIRETA DO PROCESSO DE INTERAÇÃO ENTRE FÁRMACO E A 

PSEUDOBOEMITA. 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma medida que permite 

visualmente analisar a distribuição espacial dos particulados e, portanto, auxilia 

na análise do processo de interação entre fármaco/pseudoboemita, 

contribuindo com análise de sua uniformidade de distribuição e homogeneidade 

dos cristais inorgânicos dos materiais cerâmicos. A MEV fornece informações 

sobre o diâmetro dos materiais particulados e sobre a reprodutibilidade das 

condições de síntese, permitindo assim ajustar e aperfeiçoar estes 

procedimentos. O MEV foi o equipamento solicitado por este projeto de 

pesquisa. Para analisar as pseudboemitas sintetizadas e os comprimidos 

produzidos utilizaram-se detectores de elétrons secundários e detector de 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). Os comprimidos foram 

recobertos com ouro pela técnica de sputtering utilizando um equipamento 

�Metalizador Baltec Sputter Coater, modelo SCD050� O recobrimento com ouro 

é necessário para obter-se uma melhor emissão de elétrons secundários pela 

amostra analisada. 

Foram analisadas as amostras de pseudoboemita e do comprimido 

contendo o fármaco. 

 

 

 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os comprimidos com pseudoboemita envelhecida não foram produzidos 

devido ao fato de não haver fármaco disponível para a confecção dos 

comprimidos. Na Fotografia 2 podem ser observados comprimidos de 

pseudoboemita não envelhecida com o fármaco obtidos por compressão direta. 

 

Fotografia 2 - Foto retirada de amostragem de comprimidos do obtidos por 

compressão direta. 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DOS COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO 

CONTROLADA DE FÁRMACOS DO TIPO PSEUDOBOEMITA 

Os dados do controle de qualidade dos comprimidos são apresentados a 

seguir: 

 

PESO MÉDIO E DESVIO PADRÃO 

Os resultados referentes ao peso médio são apresentados na Tabela 1, 

com os pesos de cada amostra de um total de 20 comprimidos, segundo 

preconizado pela Farmacopéia Brasileira. 

Com base nos resultados obtidos, peso médio igual a 0,3489g ou 348,9 

mg. O desvio padrão relativo deste lote foi de ± 0,00169g. 

 

 

 

 

 



Tabela 1 - Determinação de Peso médio de amostra de 20 comprimidos, 

segundo preconizado pela Farmacopéia Brasileira V edição. 

Determinação de Peso médio (g) 

Amostra Massa Amostra Massa Amostra Massa Amostra Massa 

1 0,355 6 0,341 11 0,354 16 0,335 

2 0,355 7 0,347 12 0,347 17 0,355 

3 0,334 8 0,34 13 0,356 18 0,35 

4 0,35 9 0,345 14 0,361 19 0,352 

5 0,355 10 0,351 15 0,342 20 0,353 

Peso Médio  = 0,3489 g 

 

FRIABILIDADE 

Os resultados de friabilidade (Tabela 2) deste lote estão aceitáveis. O 

valor de 0,267% indica que os comprimidos não estão friáveis, isto é, a 

tendência de se fragmentar durante o transporte, acondicionamento e possíveis 

quedas é bem baixa. Os valores de referência devem ser todos aqueles 

inferiores a 1%. 

Tabela 2 - Friabilidade de amostragem de comprimidos. 

Friabilidade (n=10) 

m inicial = 3,372g 

m final = 3,363g 

FR = 0,267% 

 

 

DUREZA 

Tabela 3 � Dureza de comprimidos duma amostragem de vinte comprimidos, 

segundo preconizado pela Farmacopéia Brasileira V edição. 

Dureza (kgf) 

1 5,2 6 6,3 11 4,8 16 6,6 

2 5,6 7 5,1 12 5,5 17 5,8 

3 6,6 8 6,7 13 5,6 18 5,1 

4 7,6 9 4,6 14 7 19 5,9 

5 5,8 10 7 15 4,6 20 7,6 



O valor médio de dureza obtido foi de 5,95 e o desvio padrão = 0,94. 

Quanto à dureza, os comprimidos de pseudoboemita contendo o fármaco estão 

aprovados, dentro da faixa preconizada (4 a 10kgf). Os valores de dureza de 

cada comprimido pertencente à amostragem podem ser observados na Tabela 

3. 

 

ESPECTROMETRIA UV-VIS: DETERMINAÇÃO DA ADSORÇÃO DO 

FÁRMACO À PSEUDOBOEMITA EM ENSAIOS �IN VITRO�. 

A solução do fármaco utilizado foi submetida à varredura, para 

determinar o comprimento de onda adequado para fazer testes em 

espectrofotômetro. No levantamento de comprimento de onda do fármaco 

antimoniato de meglumina na literatura, este dado não foi encontrado. Pela 

varredura na faixa de 190 a 250 nm encontrou-se o valor de 210nm como 

sendo o pico de maior absorbância. A varredura pode ser observada no Gráfico 

2. 

 

Gráfico 2 � Varredura do fármaco antimoniato de meglumina em solução de 

HCl 0,1mol/L realizado em espectrofotômetro Femto modelo 800XI. 

Comprimento de onda equivalente a 210nm. 

 

Utilizando-se as concentrações da Tabela 4 para a construção da curva 

de calibração de Antimoniato de N-metil-D-glucamina, realizou-se a leitura em 

espectrofotômetro UV/Vis marca Femto Modelo 810XI no comprimento de onda 

de 210nm. 



Tabela 4- valores de absorbância obtidos para as concentrações conhecidas 

Comparativo entre calibradores e suas respectivas absorbâncias na construção 

de curva de calibração de Antimoniato de N-metil-D-Glucamina 

 concentrações (µg/mL) Absorbância(nm) 

1 10 0,004 

2 100 0,025 

3 600 0,31 

4 800 0,575 

5 1000 0,587 

6 1600 1,357 

7 3000 1,937 

8 4000 2,335 

 

Com os valores obtidos experimentalmente de absorbância, construiu-se 

o gráfico concentração de antimoniato de meglumina Xabsorbância. 

Aos pontos experimentais, traçou-se a reta média que permitiu encontrar 

a equação que se ajusta aos dados por regressão linear, equação 6. 

 

y = 0,0006.x + 0,0412 (eq. 6) 

R2 = 0,9699 

 

 

Gráfico 3 - Curva de calibração do antimoniato de N-metil-D-glucamina. 



PERFIL DE LIBERAÇÃO E DISSOLUÇÃO DO FÁRMACO N-METIL-D-

GLUCAMINA 

Os resultados do perfil de liberação do antimoniato de meglumina podem 

ser observados na Tabela 5. Com os dados da Tabela 5 construiu-se o gráfico 

4. 

 

Tabela 5 � Relação entre concentração e absorbâncias obtidas em 

espectrofotômetro UV/Vis Marca Femto Modelo 800XI, em diferentes tempos. 

Tempo (minutos) Concentração (µg/mL) Absorbância (nm) 

0 0 0 

5 221,63 0,133 

15 244,96 0,147 

30 261,63 0,157 

60 271,63 0,163 

90 273,29 0,164 

120 281,63 0,169 

 

 

Gráfico 4 - Perfil de liberação do fármaco Antimoniato de N-metil-D-glucamina 

em µg/mL associado a pseudoboemita não envelhecida em diferentes tempos 

(minutos). 



ANÁLISE TÉRMICA 

Os resultados de análise térmica são apresentados nos Gráficos 5 e 6. 

Em torno de 80-90º C observa-se um pico endotérmico devido a perda de 

água. Em torno de 270º C a perda de massa associada à transformação de 

pseudoboemita (AlOOH)n em -Al2O3, é observada. Entretanto, foi observado 

que para as amostras envelhecidas as transições de fases para ã-alumina e 

para á-alumina, ocorreram respectivamente a temperaturas mais elevadas. 

Para a amostra 8 (envelhecida), a transformação de fase para á-alumina 

ocorreu a 1185,9 °C enquanto para a amostra 4 (não envelhecida), ocorreu a 

1143,1 °C. Tais dados podem ser observados no gráfico 05: 

 

Gráfico 05: Curvas DSC e TG da amostra do experimento 8 (envelhecida) 

após sua síntese (em vermelho) em comparação com a amostra do 

experimento 4 (não envelhecida) (em verde). 

 

 O gráfico 6 apresenta a análise termogravimétrica e a DSC do 

comprimido de pseudoboemita contendo o fármaco. Observa-se que as 

transformações da pseudoboemita foram preponderantes no resultado da 

análise. Observa-se uma grande perda de massa provavelmente devido a 

transformação da pseudoboemita em -alumina. 

Infelizmente, devido à pequena quantidade do fármaco disponível para a 

realização da pesquisa, não foi possível realizar a análise térmica somente do 

fármaco.  



 

Gráfico 06: Curvas DSC e TG do comprimido de fármaco com pseudoboemita. 

 

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

Os resultados da difração de raios X mostram que as amostras 

envelhecidas apresentaram maior cristalinidade, visivelmente apresentada 

pelos picos definidos nos difratogramas, apresentando coerência com o padrão 

tomado na bibliografia MOROZ et al (2006). Os resultados podem ser 

comparados através das Difratogramas 1, 2 e 3. 



 

Difratograma 1: Difratograma obtido da Amostra de pseudoboemita não 

envelhecida 
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Difratograma 2: Difratograma obtido da Amostra de pseudoboemita 

envelhecida 



 

Difratograma 3: Padrões de difração de hidróxidos estudados: 1 � 

pseudoboemita precipitada, 2 - pseudoboemita de um composto metalorgânico. 

(MOROZ et al, 2006). 

 

Logo, nota-se que as amostras envelhecidas apresentaram 

difratogramas que mais se aproximaram do padrão adotado com picos mais 

agudos e intensos. Portanto, se observa que o envelhecimento interfere 

diretamente na cristalinidade da pseudoboemita.  

O Difratograma 4 apresenta o resultado da análise do comprimido do 

fármaco com pseudoboemita por difração de raios-X. 

Observa-se que os picos de outras substâncias cristalinas contribuíram 

para o resultado do difratograma. Os picos difratados por outras fases 

cristalinas se somaram aos picos presentes da pseudoboemita. 



 

Difratograma 4: comprimido de pseudoboemita com glucantime 

 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 As Micrografias 2, 3 e 4 correspondem a análise de pseudoboemita 

envelhecida utilizando feixe de elétrons secundários com diferentes aumentos. 

 As Micrografias 5, 6 e 7 são das amostras de pseudoboemitas não 

envelhecidas utilizando o detector de elétrons secundários. 

 



 

Micrografia 2. Amostra de pseudoboemita envelhecida; aumento de 1400X. 

 

Micrografia 3. Amostra de pseudoboemita envelhecida; aumento de 18000X. 



 

Micrografia 4. Amostra de pseudoboemita envelhecida; aumento de 22000X. 

 

Micrografia 5. Amostra de pseudoboemita não envelhecida; aumento de 1000X. 



 

Micrografia 6. Amostra de pseudoboemita não envelhecida; aumento de 6000X. 

Micrografia 7. Amostra de pseudoboemita não envelhecida; aumento de 

20000X. 



 O Gráfico 7 apresenta os resultados da análise das amostras não 

envelhecidas utilizando o detector de Espectroscopia de Energia Dispersiva 

(EDS). Observa-se a presença de oxigênio, alumínio e ouro. Cabe observar 

que o ouro foi utilizado no recobrimento para obter-se uma melhor emissão de 

elétrons secundários.  

] 

Gráfico 7. Resultado da análise da amostra de pseudoboemita não envelhecida 

utilizando o detector de Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). 

 

 A Figura 1 apresenta o resultado da análise de EDS descontando o ouro 

presente na amostra. Observa-se que a relação de átomos presentes na 

amostra é igual a 1 Alumínio para 2 oxigênios, que está de acordo com a 

unidade que se repete na pseudoboemita (AlOOH)n. 

 



 

Figura 1. Resultado da análise de EDS descontando a porcentagem de ouro. 

 

 AMOSTRAS DOS COMPRIMIDOS DE PSEUDOBOEMITA COM 

GLUCANTIME. 

 Os resultados das análises de MEV utilizando elétrons secundários dos 

comprimidos de pseudoboemita contendo glucantime são apresentadas nas 

micrografias 8, 9 e 10. 



 

Micrografia 8. Amostra do comprimido de glucantime/pseudoboemita; aumento 

de 500X. 

 

Micrografia 9. Amostra do comprimido de glucantime/pseudoboemita; aumento 

de 2200X. 



 

Micrografia 10. Comprimido de glucantime/pseudoboemita; aumento de 5500X. 

 

 A micrografia 10 mostra uma distribuição homogênea dos materiais 

analisados. A Figura 2 apresenta o resultado da análise do comprimido de 

pseudoboemita/glucantime utilizando detector de Espectroscopia de Energia 

Dispersiva (EDS). Observa-se a presença de antimônio (Sb), o qual está bem 

distribuido, sendo este proveniente do antimoniato de meglumina. 

 

Figura 2. Análise da amostra utilizando o detector (EDS). O teor de Sb é 

proporcional a intensidade da cor azul no quadro Sb L (vide seta vermelha). 



 

5 CONCLUSÕES 

A rota de síntese adotada mostrou-se eficiente tanto na produção de 

pseudoboemita envelhecida quanto na produção de pseudoboemita não 

envelhecida. A difração de raios-X e os dados da literatura confirmam que 

obteve-se material com a estrutura da pseudoboemita. 

Os dados experimentais mostram que na síntese de pseudobemita  o 

envelhecimento a 100º C por 24h promove o aumento da cristalinidade, 

comprovado pelas análises de difração de raios-X e a organização das fibras 

como visto nas micrografias. 

A obtenção dos comprimidos de liberação de Antimoniato de N-metil-D-

glucamina foi verdadeiramente um sucesso, sugerindo-se estudos futuros de 

testes complementares in vitro e in vivo para avaliar a eficácia do comprimido 

no tratamento de modelos animais infectados por Leishmania sp.  

Observa-se pela técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura que o 

antimônio ficou homogeneamente distribuído nas regiões analisadas. 

Os comprimidos de pseudoboemita/glucantime foram aprovados em 

testes farmacopeicos de controle de qualidade como peso médio, friabilidade e 

dureza, indicando boa coesão entre partículas durante a compressão. 

Assim, pelos resultados apresentados neste trabalho foi possível 

verificar a potencial utilização da pseudoboemita como excipiente farmacêutico 

de liberação modificada de fármacos, destacando-se a facilidade de obtenção 

da pseudoboemita, sua elevada pureza, e a facilidade de utilização da mesma 

na produção de comprimidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ALMEIDA FILHO, C. et al Síntese de alumina ativada via sol-gel, Anais do 43º 

congresso Brasileiro de Cerâmica, 2 a 6/6/1999) � Florianópolis-SC, p.24-901-
13-10, ABC, São Paulo, SP. 
 
ANDRYSEK, T. Equoral, new cyclosporine drug delivery system, versus neoral: 
a bioequivalence study in healthy volunteers . Transplantation Proceedings, 
v.35, n.1, p.207-209, 2003. 
 
ANSTO, 2007. Disponível em http://www.ansto.gov.au/ceramisphere.html 
acessado em 22/07/2008. 
 
ARRANZ, F.; SANCHEZ, C.M. Polímeros como suportes para a dosificación 

controlada de compuestos bioactivos. I. Sistemas de Acción Física. Revista de 
Plásticos Modernos, v.365, p. 637-646, 1986. 
 
BECK, R.C.R.; HAAS, S.E.; STANISÇUASKI GUTERRES, S.; RÉ, M.I.; 

BENVENUTTI, E.V.; POHLMANN, A.R. Nanoparticle-coated organic-inorganic 
microparticles: experimental design and gastrointestinal tolerance evaluation, 
Química Nova, v.29, p.990-996, 2006. 
 
BOULIEU, R.; BASTIEN, O.; BLEYZAC, N. Drugs for AIDS and associated 
infections. Med. Lett. Drugs Ther. v. 33, p. 95-102, 1991. 
 
BRANDÃO, A.L.A, Revista Racine 91, Leia no Portal Racine � 
www.racine.com.br (2008) 
 
CARRETERO, M. Isabel Clay minerals and their beneficial effects upon human 
health.A review Applied Clay Science 21 155. 163 (2002). 
 
CARRIÓ, J. A. G., FALDINI, S. B., MIRANDA, L. F., KIYOHARA, P. K., SILVA, 

L. G. A., MUNHOZ JR, A. H., Structural Analysis by the Rietveld Method and 
SEM of irradiated pseudobohemite and Al2O3, Zeitschrift für Kristallographie, 
suppl.26,p.537-542, 2007.  
 
DELORENZI, JAN CARLO et al, Antileishmanial Activity of an Indole Alkaloid 
from Peschiera australis, ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, 
May 2001, p. 1349�1354 
 
DELORENZI, JAN CARLO et al, In Vitro Activities of Iboga Alkaloid Congeners 
Coronaridine and 18-Methoxycoronaridine against Leishmania amazonensis 
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, July 2002, p. 2111�2115 
 
DELORENZI. Atividade Leishmanicida de Alcalóides Indólicos Sintéticos. 
Defesa de Tese de Doutorado em Ciências (Biofísica) pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2002. 
 

http://www.ansto.gov.au/ceramisphere.html
http://www.racine.com.br


DEMICHELI; FRÉZARD.  Antimônio no tratamento de zoonoses. Cadernos 
Temáticos de Química na Nova Escola. N°6, Junho de 2005. 
 
DORNELAS, C.B.; RESENDE, D.K.; ROCHA, H.V.A.; GOMES, A.S.; 
TAVARES, M.I.B.; COUTINHO, S.S.S.; CABRAL, L.M. Avaliação de derivados 

poliméricos intercalados em montmorilonita organofílica na preparação de 

novos materiais de uso farmacêutico, Polímeros Ciência e Tecnologia, v.18, 
n.3, p.222-229, 2008. 
 
DUARTE, E. L. Estudo de fases termotrópicas por microscopia óptica, medidas 

de densidade, entálpicas e espalhamento de raios-x. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Físicas) � Faculdade de Ciências Físicas � USP, São Paulo, 2000;  
 
ENVSCHEM, SOIL CHEMISTRY 2008, Szent István University Faculty of 

Agricultural and Environmental Sciences, disponível em 

http://www.mkk.szie.hu/dep/talt/czi/soilchem/envschem.pdf  Acessado em 
20/08/2008. 
 
EPDIC 10 - 10th European Powder Diffraction Conference. http://www.sgk-
sscr.ch/EPDIC10/EPDIC10.html (acesso em 25/julho/2008) 
 
FARMACOPÉIA BRASILEIRA V EDIÇÂO. Volume 2, 2010. 
 
GHOSH P.K., MAJITHIYA R.J., UMRETHIA M.L., MURTHY R.S.R. Design and 
Development of Microemulsion Drug Delivery System of Acyclovir for 
Improvement of Oral Bioavailability. AAPS PharmSciTech, v.7, n. 3, p.E1-E6, 
2006 
 
HADIGHI, R; BOUCHER, P; KHAMESIPOUR, A et al. Glucantime-resistant 
Leishmania tropica isolated from Iranian patients with cutaneous leishmaniasis 
are sensitive to alternative antileishmania drugs. Parasitol Res. 101 (5):1319-22 
(2007). 
 
KIYOHARA, P.K. et al, Comparative study between yeasts immobilized on 
alumina beads and on membranes prepared by two routesBraz. J. Microbiol., v. 
34, n.2, p.129-137, 2003. 
 
KOST, J. Polymeric controlled drug delivery systems. Israel Journal of 
Technology, v.24, p. 653-660, 1988. 
 
LANGER, R. Macromolecules, v. 29, p.5279, 1996. 
 
LANGER, R. New methods of drug delivery. Articles Science, v. 249, p.1527-
1533, 1990. 
 
LIVAGE, J.; Henry, M.; Sanchez, C. Prog.solid. state chem., v.18, p.259, 1988. 
 
LYMAN, D.L.. New Synthetic Membranes for Extracorporeal Hemodialysis. Ann. 
N.Y. Acad. Sci., v.146, p.113-118, 1982. 
 

http://www.sgk-


LYMAN. J. Polymers in Medicine�In Biomedical and Pharmacological 
Applications, CHIELLINI, E.; GIUSTI, B. Universidade de Pisa, Itália, 1982. 
 
MARK, H. F. et al. Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, New 
York: John Wiley & Sons Ed., v.7, 1985, p. 783-806, 1987. 
 
MARTENS, W.F.; KLOPROGGE, J.T.; FROST, R.L. e BARTLETT A crystallite 
packing model for pseudoboehmite formed during the hydrolysis of 
trisecbutoxyaluminium to explain peptizability Journal of colloid and interface 
Science, v. 247, p. 132-137, 2002 
 
MONTEIRO, W. M.; NEITZKE, H. C.; LONARDONI, M. V. C. et al. Distribuição 

geográfica e características epidemiológicas da leishmaniose tegumentar 

americana em áreas de colonização antiga do Estado do Paraná, Sul do Brasil. 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 24 (6):1291-1303 (2008). 
 
MOROZ, E.M.; SHEFER, K.I.; ZYUZIN, DMITRY A.; IVANOVA, ALEKSANDRA 
S.; KULKO, EUGENIA V.; GOIDIN, VASILY V. and MOLCHANOV, VIKTOR V. 
Local structure of pseudoboehmites, React.Kinet.Catal.Lett, Vol. 87, No. 2, 367-
375, (2006) 
 
MUNHOZ JR, A. H., MIRANDA, L. F., UEHARA, G. N. Study of 
pseudoboehmite by sol-gel synthesis. AST - Advances in Science and 
Technology. , v.45, p.260 - 265, 2006. 
 
NETO, J.P. ET al Atapulgita do Piauí para a Indústria Farmacêutica; Série 

Tecnologia Mineral n°64 CETEM 1993. 
 
NOFZ, M.; Stösser, R.; Scholz, G.; Dörfel, I.; Schultze, D. The thermally 
induced transformation of pseudoboehmite gels�a comparison of the effects of 
corundum seeding and iron doping Journal of the European ceramic society, v. 
25, n.7, p.1095-1107, 2005. 
 
NOVICKIS, R.W.; MIRANDA, L.F.; TERENCE, M.C.; MONTEIRO, W.A.; 
RIBEIRO, R.R.; MUNHOZ Jr., A. H. Development of Pseudoboehmites for 
Syntheses of Nanosystems to Release Molecules with Pharmacological 
Applications Anais do VII Encontro SBPMat, 28/setembro/2008 a 
02/outubro/2008 � Guarujá-SP, p.71, SBPMAT, Rio de Janeiro, SP, 2008 
 
OKADA, KIYOSHI; NAGASHIMA, TORU; KAMESHIMA, YOSHIKAZU; 
YASUMORI, ATSUO e TSUKADA, TAKAYUKI Relashionship between 
formation conditions, properties and crystallite size of boehmite, Jornal of 
Colloid and interface Science, 253, p.308, 2002 
 
PADRÓN-NIEVES, M; DÍAZ, E; MACHUCA, C et al. Glibenclamide modulates 
glucantime activity and disposition in Leishmania major. Exp Parasitol. 121 

(4):331-7 (2009). 
 
PARISE FILHO, R., MENEZES, C. M. S., PINTO, P. L. S., PAULA, G. A. ; 
BRANDT, C. A., SILVEIRA, M. A. B. Design, synthesis and in vivo evaluation of 



oxamniquine methacrylate and acrylamide prodrugs. Bioorganic and Medicinal 
Chemistry, v. 15, n.3, p. 1229-1236, fev. 2007. 
 
PEPPAS, N. A. Hydrogels in Medicine and Pharmacy � Properties and 
Applications, v. III, CRC, Boca Raton, 1987. 
 
PRISTA, N.V.L. Formas farmacêuticas de liberação medicamentosa controlada, 
4 semana Racine, 1994. 
 
RAHAMAN, M.N. Ceramic processing and sintering, Nova York: Marcel Dekker 
Inc,  1995. p.201-61 
 
RANG, H. P., DALE, M. M., RITTER, J. M., MOORE, P. K. Farmacologia. 5.ed.  
São Paulo: Editora Elsevier. 2003. p. 72-77. 
 
RAPRA R. Biomedical Applications of Polymers  v. 5, n. 3, p.5�45, 1999. 
 
REED, J.S. Principles of ceramics processing, 2.ed., 1995. 
 
RIBEIRO, C. et al Obtenção de filmes finos de SnO2 pelo método sol-gel. Anais 
do 43º congresso Brasileiro de Cerâmica, 2 a 6/6/1999) � Florianópolis-SC, p.4-
601-10, ABC, São Paulo, SP 
 
RING, T.A. Fundamentals of ceramic powder processing and synthesis, San 
Diego: Academic Press, 1996. p.340-50 
 
ROBERTS, W.L.; McMURRAY, W.J. & RAINEY, P.M. Characterization of the 
antimonial antileishmanial agent Meglumine Antimoniate (Glucantime)., 
Antimicrob. Ag. Chemother. 42 (5): 1076-1082 (1998). 
 
SANTOS, P. S.; FARIA, F.P.; SOUZA SANTOS, H. Spatial arrangement of 
fibrils in concentrated aqueous sols of fibrillar pseudoboehmite Materials 
chemistry and physics, v.76, p.267-273, 2002. 
 
SANTOS, P.S. Ciência e Tecnologia de Argilas, Edgard Blucher, SP, 1992. 
 
SANTOS, P.S.; SOUZA SANTOS, H.; TOLEDO, S.P. Standard transition 
aluminas. Electron microscopy studies. Materials Research Materials Research 
v. 3, n.4, p.104-114, 2000. 
 
SOARES, K. C. C. Avaliação do uso de bentonita na preparação de 

nanosistemas com atividade biológica, Dissertação de Mestrado, Rio de 

Janeiro, UFRJ/FF, 2003. 
 
STORPIRTIS, S., OLIVEIRA, P.G., RODRÍGUEZ, D. MARANHO, D. 
Considerações biofarmacotécnicas relevantes na fabricação de medicamentos 

genéricos: fatores que afetam a dissolução e a absorção de fármacos. Rev. 
Bras. Cienc. Farm., São Paulo, v.35, n.1, p.1-16, 1999. 
 
SZYCHER, M. High Performance Biomaterials: A comprehensive guide to 



medical na pharmaceutical applications. Technomic publications, Pensylvania, 
1991. 
 
TAICHI, S. Crystallization of Gelatinous Aluminum Hydroxide J. Appl. Chem 
Biotechnol. Vol. 24, no. 4-5, pp. 187-197. 1974 
 
TEOH, GEIK LING; LIEW, KONG YONG; e MARMOOD, WAN A. K. Synthesis 
and characterization of sol-gel alumina nanofibers. J.Sol-Gel Sci. Technol, v.44, 
p.177-186, 2007 
 
TERENCE, M.C. Obtenção de um sistema de liberação controlada de drogas a 

partir do PVAL irradiado com radiação gama. Tese de Doutorado, IPEN/USP-
SP, 2002. 
 
THEO KLOPROGGE, J.; DUONG, L.V.; WOOD, B.J.; FROST, R.L. XPS study 
of the major minerals in bauxite Gibbsite, bayerite and (pseudo-)boehmite, 
Journal of colloid and interface Science, v. 296, p.572-576, 2006. 
 
UNITED States Pharmacopeia: 28 ed. Rockville: United States Pharmacopeial 
Convention, 2005. 
 
VOLGESON, C. T. Advances in drug delivery systems. Modern Drug Discovery, 
v.4, n.4, p.49-52, 2001. 
 
VIEIRA COELHO, A.C.; ROCHA, G.A.; SOUZA SANTOS, P.; SOUZA 
SANTOS, H.; KIYOHARA, P.K. Specific surface area and structures of 
aluminas from fibrillar pseudoboehmite, Revista Matéria,v.13, n.2, p.329-341, 
2008. 
 
VILA JATO, J. L. Tecnologia farmacêutica: formas farmacêuticas. Madrid. 
Editorial Sintesis, v.1, 2001. 
 
WISE, D.L. Biopolymeric controlled release systems. Florida, USA. CRC, 1984. 
 
WU, W.; WANG, Y.; QUE, L. Enhanced bioavailability of silymarin by self-
microemulsifying drug delivery system. European journal of pharmaceutics and 
biopharmaceutics, v.63, n.3, p.288-294, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 PUBLICAÇÕES GERADAS SOBRE PSEUDOBOEMITA NO PERÍODO 

2010-2011 

 
PRODUTOS TECNOLÓGICOS/PATENTES 

 

Munhoz, Antonio H. ; NOVICKIS, R. W. ; MIRANDA, L. F. ; FALDINI, S. B. ; 
TERENCE, M. C. ; Ribeiro, R.R. . US 2011/0160230 A1, Ceramic Matrix for 
incorporating controlled release drugs, a tablet, method for obtaining the 
ceramic matrix and method for producing a tablet. 2011. 
 
Munhoz Jr., Antonio Hortencio ; Novickis, R.W. ; MIRANDA, L. F. ; Faldini, 
Sonia Braunstein ; TERENCE, M. C. ; Ribeiro, R.R. . EP 2366387A1 - Ceramic 
Matrix for incorporating controlled release drugs, a tablet, method for obtaining 
the ceramic matrix and method for producing a tablet. 2011. 
 
MUNHOZ JR, A. H. ; NOVICKIS, R. W. ; MIRANDA, L. F. ; FALDINI, S. B. ; 
TERENCE, M. C. ; Ribeiro, R.R. . MATRIZ CERÂMICA PARA INCORPORAR 

FÁRMACOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA, COMPRIMIDO, MÉTODO 

PARA OBTENÇÃO DA MATRIZ CERÂMICA E MÉTODO PARA PRODUZIR 
UM COMPRIMIDO .pedido número PI 0906820-1. 2009. 
 
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 

 

Terence, Mauro Cesar ; Faldini, Sonia Braunstein ; de Miranda, Leila 
Figueiredo ; Júnior, Antônio Hortêncio Munhoz ; de Castro, Paula Junqueira ; 

Munhoz Jr., Antonio Hortencio . Preparation and Characterization of a 
Polymeric Blend of PVP/PVAL for Use in Drug Delivery System. Journal of 
Biomedical Nanotechnology , v. 7, p. 446-449, 2011. 
 
Munhoz, Antonio Hortencio ; Peres, Renato Meneghetti ; Silveira, L.H. ; 
Andrade e Silva, Leonardo Gondim ; de Miranda, L.F. ; MUNHOZ JR, A. H. . 
Irradiation of a Nanocomposite of Pseudoboehmite-Nylon 6,12. Advances in 
Science and Technology (Online) , v. 71, p. 28-33, 2010. 
Munhoz Jr., Antonio Hortencio ; Novickis, R.W. ; Braunstein Faldini, Sonia ; 
Ribeiro, Roberto Rodrigues ; Maeda, C.Y. ; de Miranda, L.F. . Development of 
Pseudoboehmites for Nanosystems to Release Acyclovir. Advances in Science 
and Technology (Online) , v. 76, p. 184-189, 2010. 
 
MUNHOZ JR, A. H. ; Peres, Renato Meneghetti ; Faldini, Sonia B. ; Andrade e 
Silva, Leonardo Gondim ; Aguiar, Amanda Abati ; de Miranda, Leila Figueiredo . 
Synthesis of ?-Alumina Powder Obtained from Irradiated Pseudoboehmites. 
Materials Science Forum , v. 660-661, p. 928-935, 2010. 
 
ARTIGOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS. 

 
MUNHOZ JR, A. H. ; NOVICKIS, R. W. ; FALDINI, S. B. ; Ribeiro, R.R. ; Yuji 
Maeda, C. ; MIRANDA, L. F. . Development of pseudoboehmites for 
nanosystems to release acyclovir. In: CIMTEC 2010 - 12th International 
Conference on Modern Materials and Technologies -5th Forum on New 
Materials, 2010, Montecatini Terme - Itália. CIMTEC 2010 - 12th International 



Conference on Modern Materials and Technologies -5th Forum on New 
Materials. Zurich : Trans Tech Publications ltd, 2010. v. 1. p. 1-6. 
 
MUNHOZ JR, A. H. ; Meneghetti peres, R. ; Silveira, L.H. ; Andrade e Silva, 
L.G. ; MIRANDA, L. F. . Irradiation of a nanocomposite of pseudoboehmite-
nylon 6,12. In: CIMTEC 2010 - 12th International Conference on Modern 
Materials and Technologies -12th International Ceramics Congress, 2010, 
Montecatini Terme. CIMTEC 2010 - 12th International Conference on Modern 
Materials and Technologies -12th International Ceramics Congress. Zurich : 
Trans Tech Puclications Ltd, 2010. v. 1. p. 1-6 
 
Peres, Renato Meneghetti ; MIRANDA, L. F. ; Silveira, L.H. ; MUNHOZ JR, A. 
H. . CARACTERIZAÇÃO POR ANÁLISE DINÂMICO-MECÂNICA DE 

NANOCOMPÓSITOS DE NYLON 6,12 COM PSEUDOBOEMITA 

ORGANICAMENTE TRATADA. In: 19º Congresso Brasileiro de Engenharia e 

Ciência dos Materiais CBECiMat, 2010, 2010, Campos do Jordão. 19º 

Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais CBECiMat, 2010. 

São Paulo : ABC, ABPOL, ABM, 2010. v. 1. p. 2774-2781. 
 
RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS 

 
Munhoz Jr., Antonio Hortencio ; Casseb de Jesus, Felipe ; Cruz, Karina ; M. V. 
Surmani Martins ; Vatavuk, Jan ; MIRANDA, L. F. . Development of modified 
pseudoboehmites for nanosystems to release acyclovir. In: X Encontro Anual 
da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais (SBPMat), 2011, Gramado. 
X Encontro Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais (SBPMat). 
Rio de Janeiro : Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, 2011. v. 1. p. 
1-1. 
 
Munhoz Jr., Antonio Hortencio ; M. V. Surmani Martins ; USSUI, V. ; CARRIO, 
J. A. G. ; MIRANDA, L. F. . Nanosystems developing of pharmaceutical in 
pseudoboehmites. In: Eight international latin-american conference on powder 
technology, 2011, Florianópolis. Eight international latin-american conference 
on powder technology. São Paulo : Metallum Eventos Técnicos e Científicos, 

2011. v. 1. p. 1-1. 
 
MIRANDA, L. F. ; I.T.F.Barbosa ; Munhoz Jr., Antonio Hortencio ; TERENCE, 
M. C. ; Faldini, Sonia Braunstein ; PEREIRA, N. C. . characterization of 
hydrogels based on poly(n-vinyl-2-pyrrolidone) containing sodium alginate and 
pseudoboehmite nanoparticles obtained by sol-ge process. In: 7th International 
Conference on Diffusion In Solids and Liquids - DSL-2011, 2011, Algarve. 7th 
International Conference on Diffusion In Solids and Liquids - DSL-2011. Algarve 
: Ironix, 2011. v. 1. p. 1-1. 


