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RESUMO 

Diferentes produtos à base de minoxidil para o tratamento da alopecia disponíveis 
no mercado são constituídos predominantemente de uma formulação líquida 
hidroalcoólica. Estas apresentações apresentam vários inconvenientes que limitam a 
sua ação terapêutica, como o ressecamento do couro cabeludo pelo uso de 
solventes orgânicos e a baixa penetração do fármaco no folículo piloso. Neste 
contexto, o presente trabalho teve como objetivo a realização de estudos de pré-
formulação para nortear o desenvolvimento novos veículos para administração de 
minoxidil. Amostras de sulfato de minoxidil (MXS), ácido cítrico, ácido tartárico, 
bicarbonato de sódio e três ciclodextrinas (betaciclodextrina - BCD, 
hidroxipropilbetaciclodextrina - HPBCD e sulfabutilbetaciclodextrina - SBBCD), 
misturas físicas MXS-excipiente e misturas MXS-excipiente submetidas a três 
distintos tratamentos (umectação/secagem, 150ºC ou exposição aos raios U.V.) 
foram analisadas por calorimetria diferencial de varredura (DSC) e espectroscopia 
de infravermelho (FTIR). Os termogramas de DSC revelaram que os tratamentos de 
umectação/secagem e stress térmico provocaram alterações do perfil térmico dos 
componentes, evidenciando uma interação térmica em todas as misturas binárias 
avaliadas. A avaliação dessas amostras pelo FTIR mostrou a manutenção das 
bandas características do MXS, N-O axial assimétrico (1662 cm-1), N-H angular 
simétrico (1624 cm-1), S=O axial simétrico (1152 cm-1) e S=O axial assimétrico (1470 
e 1446 cm-1), com algumas alterações de intensidades e/ou deslocamentos sem que 
houvesse sinais de decomposição do fármaco. Por outro lado, as amostras 
submetidas a luz ultravioleta revelam fortes interações térmicas e evidentes sinais 
de degradação do MXS para praticamente todas as misturas binárias. Contudo, as 
misturas contendo ciclodextrinas exercem um efeito protetor contra a degradação 
luminosa do fármaco, minimizando o efeito da luz e estabilizando o fármaco. Esse 
efeito estabilizador foi mais intenso para as ciclodextrinas BCD e HPBCD. O estudo 
demostrou que os tratamentos de umectação/secagem e o tratamento térmico 
provocam alterações no espectro de infravermelho, mas sem alterar a estrutura 
química dos compostos. Assim, procedimentos de granulação via úmida tradicional e 
hot melt, simulados no estudo, poderão ser utilizados na elaboração de granulados 
de MXS. Em adição, os insumos efervescentes e ciclodextrinas poderão ser 
incluídos na fórmula farmacêutica, que deverá ser manipulada evitando-se a 
exposição aos raios U.V.  

Palavras-chaves: sulfato de minoxidil, alopecia, estudos de pré-formulação, DCS, 
FTIR. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Minoxidil products available on the market for the treatment of alopecia are 
predominantly comprised by water-alcohol liquid formulations. These presentations 
have several drawbacks that limit their therapeutic activity, as dryness of the scalp 
due to use of organic solvents and low penetration of the drug into the hair follicles. 
In this context, this work aimed to carry out pre-formulation studies in order to guide 
the development of new vehicles for minoxidil administration. Single samples of 
minoxidil sulfate (MXS), citric acid, tartaric acid, sodium bicarbonate and three 
cyclodextrins (beta-cyclodextrin – BCD, hydroxypropyl-beta-cyclodextrin – HPBCD, 
and sulfobutyl-beta-cyclodextrin - SBBCD), as well as their combination in drug-
excipient physical mixtures were exposed to three different treatments (wetting/drying 
process, thermal stress at 150 °C, or UV radiation) and then analyzed by both 
differential scanning calorimetry (DSC) and infrared spectroscopy (FTIR). The 
treatments of wetting/drying and thermal stress produced changes in the thermal 
profiles of all binary mixtures’ components. Evaluation of these same samples by 
FTIR showed that MXS maintained its characteristic bands, i.e., C=O axially 
asymmetrical (1662 cm-1), N-H symmetrical angular (1624 cm-1), S=O symmetric 
axial (1152 cm-1) and S=O axial asymmetric (1470 and 1446 cm-1), with some 
modifications in intensities and/ or displacements with no sign of drug decomposition. 
On the other hand, samples exposed to UV radiation showed strong thermal 
interactions and evident signals of MXS degradation by FTIR. The mixtures 
containing cyclodextrins, however, presented a protective effect of these compound 
against light degradation of the drug, and this stabilizing effect was more pronounced 
for BCD and HPBCD. In conclusion, the study demonstrated that the wetting/drying 
and thermal stress treatments foment interaction between studied compounds, 
without causing chemical changes in the samples. Thus, solid samples processes 
like welt granulation or hot melting may be used for preparing MXS solid dosage 
forms. In addition, inclusion of cyclodextrins in pharmaceutical formulations should to 
avoid drug degradation by UV exposure. 

Keywords: minoxidil sulfate, alopecia, pre-formulation studies, DSC, FTIR. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  Aspectos relacionados à tricologia  

 

A quantidade de folículos pilosos no couro cabeludo é fixa (cerca de 100 a 

150 mil), não havendo formação de novos folículos durante a idade adulta, 

independentemente do sexo ou etnia. O fio de cabelo cresce em média 0,4mm ao 

dia, variando de acordo com as áreas do couro cabeludo. A velocidade de 

crescimento capilar aumenta entre os 50 e 70 anos de idade, entretanto, ocorre 

diminuição do número de folículos por centímetro quadrado (MACHADO, 2011). 

O ciclo capilar possui 3 fases para formação do folículo piloso, (cf. Figura 1) 

angênese (fase de crescimento, ocorrendo maior síntese de DNA e intensa atividade 

mitótica durante 24 horas); catagênese, chamada de intermediária (ocorre em 

poucos dias, com as mitoses de forma repentina e o bulbo tornando-se 

queratinizado por 3 semanas); e a fase telogénese (fase de repouso com duração 

média de 3 a 4 meses) (MACHADO, 2011). Alterações neste ciclo podem levar a 

perda de cabelo, conhecida como alopecia (REBELO, 2015). 

 

Figura 1. Ilustração das fases do ciclo capilar normal. Fonte: http://quedadecabelo.club/wp-
content/uploads/2015/01/fases-do-cabelo.jpg. 
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1.2. Alopecia 

 

A alopecia pode ser ocasionada por fatores, isolados ou em conjunto, que 

afetam 0,1% da população mundial. Doenças congênitas, traumas, problemas 

neurológicos, medicamentos, doenças de pele, dieta pobre em nutrientes, alergias, 

são alguns exemplos de fatores relacionados à geração de perda de cabelo 

(DERMNET, 2015).  

A formas mais comuns de alopecia podem ser classificadas como: 1. Alopecia 

aerata e 2. Alopecia androgenética. A primeira é uma alteração crônica dos folículos 

pilosos, de causa desconhecida, com características autoimunes e genéticas. Nesta 

condição, a queda de cabelo acontece devido à interrupção da sua síntese, sendo, 

portanto, reversível, pois não ocorre a destruição ou atrofia dos folículos pilosos 

(REBELO, 2015). Costuma apresentar-se na forma de círculos redondos no couro 

cabeludo e ainda estender-se pelo corpo (cf. Figura 2) (GELFUSO, 2009). Afetando 

por igual indivíduos de ambos os sexos e de qualquer faixa etária (RIVITTI, 2005). 

 

 

Figura 2. Fotografia ilustrativa da ocorrência de alopecia aerata no cabelo (A e B) e na barba (C). 
Fonte: Adaptado de http://blog.clickfarma.it/2014/09/alopecia-areata-le-cause-e-la-cura/. 

A 

B

 
 A 
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 A 
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O segundo tipo de alopecia, também conhecida como alopecia androgênica 

(cf. Figuras 3 e 4), é a forma mais comum de perda de cabelo em homens e 

mulheres, afetando cerca da metade da população masculina caucasiana na meia-

idade e em torno de 95 % dos homens aos 80 anos. Enquanto que a população 

feminina, 6% a 38%, apresenta alguma experiência de queda de cabelo (PEYTAVI 

et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3. Fotografia ilustrativa do padrão típico da alopecia androgenética masculina (rarefação 
frontal simétrica). Fonte: adaptado de BRENNER & SOARES, 2009. 

Figura 4. Fotografia ilustrativa do padrão feminino de perda de cabelos.                                                                              
Fonte: adaptado de BRENNER & SOARES, 2009. 
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A alopecia androgênica é uma doença progressiva e tem relação com uma 

desordem do ciclo do folículo piloso, com encurtamento da fase anágena, 

aumentando a perda do cabelo. É chamada de androgenética ou androgênica 

devido à relação com os andrógenos, principalmente a di-hidrotestosterona (DTH) e 

aos genes associados a esta desordem (GOMES et al., 2014).  

A DTH age sobre os folículos pilosos (cf. Figura 5) promovendo a sua 

diminuição gradual a cada ciclo de crescimento dos cabelos, tornando-os menores e 

mais finos. Isso acontece devido à degeneração basofílica no terço inferior da 

bainha dos folículos anágenos. E a destruição do tecido conectivo é o que confere a 

irreversibilidade do processo, que culmina na diminuição e afinamento dos fios, 

causando como resultado final a calvície (MACHADO, 2011).  Em suma, ocorre o 

encurtamento da fase anágena, afinamento dos cabelos, duração aumentada da 

fase de repouso e diminuição da taxa de crescimento linear dos cabelos mais finos 

(MACHADO, 2011). 

 

Figura 5. Esquematização da ação da di-hidrotestosterona (DHT) no folículo piloso após conversão 
pela enzima 5α-redutase e miniaturização do folículo piloso pela ligação da DHT ao receptor de 
androgênio. Fonte: adaptado de REBELO, 2015. 

 

1.3. Tratamento medicamentoso para alopecia: minoxidil 

1.3.1. Características farmacológicas do minoxidil 
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O minoxidil é um fármaco utilizado desde a década de 1980, como solução 

tópica, para o tratamento da perda de cabelo (alopecia padrão ou alopecia comum) 

e para a alopecia androgenética (OLSEN et al., 2007; UPRIT et al., 2013).  

A Food and Drug Administration (FDA), nos Estados Unidos, aprova o uso de 

solução tópica deste fármaco para homens e mulheres, mas restringe a 

concentração de utilização. Sendo permitido até 2% para indivíduos de ambos os 

sexos e 5% somente para uso masculino (OLSEN et al., 2007; ROUSSO & KIM, 

2014). Essas concentrações foram recomendadas mediante observação dos 

resultados em estudos clínicos que demonstraram a eficácia no aumento da 

espessura dos fios de cabelo (LOURITH & KANLAYAVATTANAKUL, 2013). 

 O minoxidil (cf. Figura 6) é um derivado da piperidino-pirimidina, e foi 

inicialmente desenvolvido como um anti-hipertensivo administrado por via oral, 

promovendo a diminuição da resistência vascular periférica através do relaxamento 

da musculatura lisa arteriolar (MACHADO, 2011; UPRIT et al., 2013; GOMES et al., 

2014; ROUSSO & KIM, 2014). No entanto, a reversão da calvície nos pacientes que 

receberam minoxidil para hipertensão levou ao desenvolvimento de formulações 

tópicas para tratamento da alopecia (KWACK et al., 2011; UPRIT et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mecanismo de ação do minoxidil no tratamento da alopecia ainda é  

Fórmula estrutural: 

 

Fórmula molecular: C9H15N5O 

Figura 6. Representação da fórmula molecular e estrutural do minoxidil.                                                  
Fonte: adaptado de SCIFINDER, 2015 
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O seu mecanismo de ação é desconhecido, mas alguns pesquisadores 

afirmam deter a progressão da miniaturização folicular e aumentar a duração da fase 

anágena do ciclo do cabelo. Aumentando a vida dos queratinócitos, por meio da 

melhora do agrupamento de cisteína e glicina no folículo piloso e, na papila dérmica, 

levando ao acúmulo de cisteína na zona de queratogênese (KWACK et al., 2011; 

MACHADO, 2011; ROUSSO & KIM, 2014; PEYTAVI et al., 2011 LOURITH & 

KANLAYAVATTANAKUL, 2013). 

Outro estudo sugere que o minoxidil atua por meio da abertura de canais de 

potássio sensíveis ao ATP, na musculatura lisa vascular, fazendo ela relaxar, e 

reduzindo a pressão sanguínea, sendo verificado que os folículos pilosos humanos 

contêm duas formas de canais de potássio ATP-sensíveis, sendo apenas um 

deles sensível ao minoxidil (SHORTER, 2008). 

Em muitos casos os primeiros efeitos sobre a queda de cabelo se dão nas 

primeiras 8 semanas de tratamento, com diminuição e até a estabilização da queda 

(cf. Figura 7). Depois desse período ocorre o início do crescimento capilar 

(MACHADO, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo desconhecendo seu mecanismo de ação no tratamento da alopecia, 

sabe-se que este fármaco não inibe o processo de perda de cabelo 

permanentemente e a interrupção do tratamento é seguido por clivagem rápida do 

cabelo, retornando à aparência anterior do couro cabeludo, em um período de 4 a 6 

meses (ROUSSO & KIM, 2014; GOMES et al., 2014). 

Figura 7. Fotografias ilustrativas da evolução do tratamento capilar com solução de minoxidil. Fonte: 
adaptado de http://bio-japan.net/index.php?route=product/product&product_id=178. 
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Apesar de o fármaco ser bastante eficaz na estimulação do crescimento 

capilar, vários efeitos colaterais e adversos são descritos, como cefaleia, sudorese, 

dermatite de contato, hipertricose, irritação da pele e hipotensão ortostática 

(MACHADO, 2011; SHAPIRO, 2013; LOURITH & KANLAYAVATTANAKUL, 2013; 

ROUSSO & KIM, 2014). 

1.3.2. Características físico-químicas do minoxidil 

O minoxidil apresenta-se como um pó cristalino branco ou quase branco e 

inodoro, com ponto de fusão a 248 °C (faixa de fusão entre 259 e 261 °C) e em 

solução etanólica apresenta absorção UV máximo a 230, 261 e 285nm. Sua 

solubilidade em água é reduzida (2,2mg/mL) mas é solúvel em 2-propanol 

(6,7mg/mL) e bastante solúvel em etanol (29mg/mL), metanol (44mg/mL) e em 

propilenoglicol (75mg/mL) (ACOFARMA, 2015; VIAFARMA, 2015; FAGRON, 2015). 

Devido a sua baixa solubilidade aquosa, muitos dos produtos industrializados 

à base de minoxidil apresentam-se como soluções hidroalcoólicas (álcool etílico e/ou 

propilenoglicol) (OLSEN et al., 2007; PADOIS et al., 2011; UPRIT et al., 2013; 

ROUSSO & KIM, 2014). 

A solubilidade também parece ser um fator preponderante para a seleção do 

sal de minoxidil, o sulfato de minoxidil (cf. Figura 8), pelas farmácias de 

manipulação, visto que esta forma é dispensada na maioria dos produtos 

comercializados nestes estabelecimentos (MATOS, 2014). 

O sulfato de minoxidil também se apresenta como um pó cristalino branco ou 

quase branco e inodoro. Entretanto, é bastante solúvel em água (30mg/mL) e em 

etanol, mas sua solubilidade em propilenoglicol é baixa. (GALENA, 2015).  
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                          Fonte: SCIFINDER, 2015. 

 

 

 

 

1.3.3. Produtos comercializados à base de minoxidil e sulfato de minoxidil 

As soluções hidroalcoólicas de minoxidil ou sulfato de minoxidil são indicadas 

para pessoas que apresentam áreas de alopecia menores a 10cm³, duas vezes ao 

dia (pela manhã e à noite) (MACHADO, 2011; PADOIS et al., 2011). Não sendo 

recomendadas aplicações repetidas em curtos intervalos de tempo, devido ao alto 

teor alcoólico das formulações que pode provocar graves lesões no couro cabeludo, 

como ressecamento, irritação, ardor, vermelhidão e dermatite de contato alérgica 

(UPRIT et al., 2012; PADOIS et al., 2011). 

Mesmo com o espaçamento das aplicações, alguns usuários relatam que o 

solvente orgânico presente na solução deixa o cabelo com aparência ruim, 

aparentando estar gorduroso e sujo, o que acaba levando ao descumprimento das 

doses corretas, reduzindo a eficácia do tratamento (PEYTAVI et al., 2011). 

Outra apresentação comercial encontrada é na forma de espuma, que foi 

criada como uma alternativa tecnológica à solução hidroalcoólica, com intuito de 

minimizar os efeitos causados pelo veículo orgânico sobre a pele, reduzindo os 

efeitos adversos e aprimorando o tratamento da alopecia. (OLSEN et al., 2007; 

UPRIT et al., 2012). 

No quadro 1 estão listados alguns produtos industrializados à base de 

minoxidil. A ilustração evidencia a preferência dos laboratórios farmacêuticos e do 

mercado por produtos de fácil aplicação, em grande parte, na forma líquida. 

Produtos sólidos elaborados com minoxidil (comprimidos, por exemplo) também são 

Fórmula estrutural: 

  

Fórmula molecular: C9H15N5O4S 

Figura 8. Representação da fórmula molecular e estrutural do sulfato de minoxidil. Fonte: SCIFINDER, 
2015. 
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encontrados, mas sua indicação primordial é para o tratamento da hipertensão 

arterial (TRICOSALUS, 2013).  

                Quadro 1. Lista de alguns produtos comerciais industrializados à base de minoxidil. 

Produto 
comercial 

Dosagem 
de minoxidil 

Forma de 
apresentação 

Valor 
estimado 

(dólar) 

Laboratório 
fabricante 

Alopexy 2% ou 20mg Solução 
tópica 

39,56 Pierre Fabre 
Dermatologie 

Alostil® 2% e 5% Solução 
tópica 

14,95 e                   
45,71 

Jonhson & 
jonhson 

Alostil® 5% Mousse 34,36 Jonhson & 
jonhson 

Aminexil® 1,5% Solução 
tópica 

(ampola) 

33,34 Loreal 

Carexibil® 20mg Solução 
tópica 

37,48 Cantabria 

Dinaxil 
Capilar® 

20mg Solução 
tópica 

35,35 Serra Pamies 

Lacovin® 50mg Solução 
tópica 

38,43 Galderma 

Lonoten® 10mg 100 
comprimidos 

354,31 Kohlpharma 
GmbH 

Lonolox® 2,5mg e 
10mg 

100 
comprimidos 

165,78 Pfizer Pharma 

Minoxidil 
Foan 

5% Espuma 64,99 Kirkland 

Minoxidil 5% Solução 
tópica 

70,40 Viañas 

Minoximen® 5% Sulução 
cutanea 

65,30 Menarini 

Mintop® 2%, 5% e 
10% 

Solução 
tópica 

2% 17.90 
5% 19.90 
10% 29.90 

Dr. Reddy’s 

Mynox® 2% e 5% Solução 
tópica 

54,47 Edol 

RiUP Lady® 1% Solução 
tópica 

88,61 Taisho 
Pharmaceutical 

RiUP XL® 5% Solução 
tópica 

88,63 Taisho 
Pharmaceutical 

Regaine® 20mg Solução 
tópica 

71,59 Pfizer 
Consumer 
Healthcare 

Regaxidil® 20mg Solução 
tópica 

61,85 Cantabria 

Rogaine® 2% e 5% Solução 
tópica 

35,00 e 
38,00 

Johnson & 
Johnson 

Rogaine® 
Foan 

5% Espuma 29,99 Johnson & 
Johnson 

Tugain 
topical 
solution 

2% e 5% Solução 
tópica 

59,63 e 
61,07 

Cipla 

 

1.3.4. Produtos à base de minoxidil em desenvolvimento farmacotécnico 
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O quadro 2 ilustra alguns estudos científicos realizados entre 2010 e 2015 

envolvendo desenvolvimento farmacotécnico de fórmulas à base de minoxidil. 

 

Quadro 2. Estudos científicos envolvendo formulações à base de minoxidil. 

Referências  Concentração de 
minoxidil (%) 

Forma 
Farmacêutica 

Excipientes  

PEYTAVI et al., 
2010 

5 Espuma Etanoato de butila 
Hidroxitolueno 
Água purificada 
Ácido láctico (90%) 
Glicerina 
Ácido cítrico 
Fragrância,  
Álcool etílico  
Álcool estearil  
Polissorbato 60 

KAUR, GARG 
& GUPTA, 2010 

2 Gel Carbopol‐934 (ácido poliacrílico) 
Carbopol‐941  
Poloxamer 188 (Polioxetileno) 
Propilenoglicol 
Trietanolamina 
Etanol 
Propilparabeno  
Água 

GEORGE & 
MATHEWS, 2014 

1 Gel e  
Emulgel (gel + 
emulsão) 

Carbopol (ácido poliacrílico) 
Propilenoglicol 
Trietanolamina 
Etanol 
Propilparabeno  
Span 80 (monoleato de sorbitano) 
Óleo de menta 
Parafina líquida 
Água destilada 

PARHI et al., 
2014 

2 Gel Hidroxipropilcelulose 
Hidroxipropilmetilcelulose 
Etanol 
Propilenoglicol 
Água 

SAKR et al., 2013 5 Microemulsão Diclofenaco sódico 
Óleo da árvore do chá (Melaleuca 
alternifólia) 
Álcool laurílico 
Propileno glicol 
Etanol 
Labrasol® (polietilenoglicol-8  
cáprico caprílico glicerídeo) 
Água purificada 

ZHAO et al., 2010 0,3-1% Espuma Nanopartículas de lípidos carregados 
Nanopartículas poliméricas 
Água 
Pluronic (Copolímero condensado de 
óxido de etileno e óxido de propileno) 

SHATALEBI & 
RAFIEI, 2014 

5 Espuma Etanol 
Glicerina 
Propilenoglicol 
Ácido lático 
Água  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shatalebi%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rafiei%20Y%5Bauth%5D


11 
 

Muitas fórmulas farmacêuticas encontradas na revisão (cf. Quadro 2) 

apresentam polímeros que retêm o fármaco no local de aplicação após evaporação 

do solvente, possibilitando maior permanência do ativo no couro cabeludo, 

evidenciando, assim, que os estudos estão sendo direcionados à obtenção de 

melhor eficácia do fármaco por meio de produtos mais duradouros. 

1.4. Ciclodextrinas 

 

As ciclodextrinas compõem uma nova classe de excipientes farmacêuticos, 

que tem sido utilizada principalmente para melhorar a solubilidade, a estabilidade e a 

biodisponibilidade de medicamentos, além de outras aplicações, como mascarar 

sabores e odores desagradáveis e na prevenção de interações e incompatibilidades 

em formulações. Elas são estruturas tronco-cônicas capazes de encapsular o 

fármaco em sua cavidade. São moléculas cíclicas compostas por unidades de 

glicose. As mais comuns possuem 6, 7 e 8 unidades, que são chamadas de alfa-

ciclodextrina, beta-ciclodextrina e gama-ciclodextrina respectivamente (CUNHA & 

BARRETO, 2007). 

1.5. Estudos de pré-formulação 

 

Para o desenvolvimento de uma forma farmacêutica eficaz, segura e de 

qualidade é necessário realizar antes estudos de pré-formulação. O que é 

fundamental para que se busque propriedades físico-químicas relacionadas ao 

fármaco e aos excipientes e às suas possíveis interações para a busca da melhor 

forma farmacêutica, analisando as substâncias que irão fazer parte da formulação, 

com o objetivo de obter melhores características sensoriais, de estabilidade, 

segurança e eficácia, preocupando-se principalmente com a biodisponibilidade 

almejada. As formas farmacêuticas efervescentes são compostas por componentes 

que liberam dióxido de carbono (CO2) quando entram em contato com a água. A 

efervescência ocorre pela reação de um ácido orgânico com uma base inorgânica. A 

reação do ácido cítrico com o bicarbonato de sódio, por exemplo, resulta na 

formação do sal do ácido, água e ainda libera CO2 para a solução. Este gás é pouco 

solúvel em água e acaba sendo liberado em forma de borbulhas (CAMPOS, ALVES 

& SILVA, 2012). 
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1.5.1. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)  

A análise térmica é um conjunto de técnicas onde uma propriedade física de 

uma substância é medida, enquanto a amostra é submetida a uma programação 

temperatura. Uma das técnicas termoanalíticas mais utilizadas é a Calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC), que mede a variação de entalpia que ocorre entre a 

amostra e a referência durante o processo de aquecimento/resfriamento (BERNAL 

et al., 2002). 

Este método tem sido bastante utilizado para investigar interações 

intermoleculares entre polímeros e fármacos em diversos tipos de preparações, 

sendo de grande utilidade em estudos de pré-formulação, pelo fato de possibilitar a 

obtenção de informações sobre potenciais incompatibilidades físicas ou químicas 

entre o fármaco e os excipientes. Também é possível investigar reações químicas, 

como polimerização e degradação (SCHAFFAZICK & GUTERRES, 2003). 

1.5.2. Espectrometria de absorção do infravermelho (FTIR) 

O método de espectroscopia de infravermelho com transformada de Forrier 

(FTIR) é bastante utilizado na caracterização de sistemas sólidos, por ser possibilitar 

uma análise rápida e precisa, ainda que os resultados obtidos por este ensaio 

apresentem limitações (CUNHA & BARRETO, 2007). É baseado nas vibrações dos 

átomos em uma molécula. O espectro é obtido basicamente pela passagem da 

radiação infravermelha através de uma substância, onde ocorre a determinação da 

fração da radiação incidente que é absorvida em cada frequência, ou comprimento 

de onda. O espectro aparece normalmente como uma série de bandas, devido às 

mudanças de energia vibracional. A frequência de absorção de uma radiação 

depende das massas relativas dos átomos presentes, da força das ligações, e 

também da estrutura geométrica da molécula. Os espectrômetros com transformada 

de Fourier apresentam várias vantagens em relação aos anteriores, como realizar a 

análise com maior rapidez. (HAAC, 2010). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente existem diferentes produtos no mercado à base de minoxidil na 

forma líquida, em soluções aquosas ou hidroalcoólicas. Essa forma física de 

apresentação além das desvantagens inerentes à sua produção em relação às 

formas sólidas, também possibilita maior exposição do fármaco a processos de 

degradação, proporciona dificuldades de fixação ao couro cabeludo e apresenta a 

necessidade de, pelo menos, duas aplicações diárias. O álcool presente nas 

soluções hidroalcoólicas proporciona ressecamento da pele e cabelos, o que 

dificulta bastante a adesão do paciente ao tratamento.  Existem diversas vantagens 

de uma formulação efervescente em relação à outras formas farmacêuticas, como 

maior estabilidade, pois após a produção, pode ser facilmente armazenada em 

saches com proteção à luz e umidade e pode aumentar a biodisponibilidade dos 

fármacos, pois administra-se a solubilização do mesmo, o que favorece sua 

absorção pelo folículo piloso. Em adição, não há trabalhos científicos que 

demonstrem a utilização deste fármaco na forma sólida para tratamento da alopecia, 

justificando-se assim a necessidade de realização do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

 

Verificar a compatibilidade do sulfato de minoxidil frente a insumos de 

misturas efervescentes e condições simuladas de manufatura de medicamento 

granulado para o tratamento da alopecia. 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Alcançar o objetivo geral proposto, traçando os seguintes objetivos 

específicos: 

-Entender os aspectos químicos e físico-químicos envolvidos nas análises 

térmicas e espectroscópica aplicadas em estudos de pré-formulação (DTG, DSC e 

FTIR); 

-Avaliar a compatibilidade de possíveis excipientes a serem utilizados em 

formulações efervescentes (ácidos fracos e sais básicos) e outros excipientes 

otimizadores para a fórmula farmacêutica. 

-Avaliar o efeito sobre a estabilidade do fármaco ao ser submetido a 

tratamentos (umectação e secagem, temperatura elevada ou exposição aos raios 

U.V.) frequentes na manufatura de produtos sólidos industrializados. 

-Entender os aspectos físicos relacionados à análise granulométrica, 

essencial para caracterização de produtos farmacêuticos sólidos (pó ou granulados). 
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4. MATERIAIS 

 

Sulfato de minoxidil (GALENA, CHINA), ácido cítrico (SIGMA, JAPÃO), ácido 

Tartárico (SIGMA, ITALIA), bicarbonato de sódio (SIGMA), beta-ciclodextrina (CTD), 

hidroxipropil-beta-ciclodextrina (CYCLOLAB), sulfabutil-éter-beta-ciclodextrina 

(CyDex).  

 

5. MÉTODOS 

5.1. Preparo das amostras 

 

Foram realizadas misturas do fármaco com cada um dos excipientes, na 

proporção de 1:1, utilizando 300mg de cada. Os insumos isolados e misturas 

binárias de fármaco e excipiente (mistura equimassa), sem tratamento (mistura 

física) e com tratamentos (umectação/secagem, aquecimento à 150ºC ou exposição 

aos raios ultravioleta), foram analisados por metodologias analíticas descritas à 

continuação.  

No quadro 3 encontram-se descritas as composições e as abreviaturas das 

amostras avaliadas.  

Quadro 3. Nomenclatura e composição das amostras avaliadas nos estudos de pré-formulação de 
sistemas sólidos à base de sulfato de minoxidil (MXS). 

 
Insumos 

Abreviaturas 

Sem 
tratamento 

Com tratamento 

Umectação/secagem 
(Um) 

150ºC  
(Aq) 

U.V. 

Sulfato de Minoxidil (MXS) MXS MXS Um MXS Aq MXS UV 

MXS + Ácido cítrico 
(AcCit) 

MXS + AcCit 
MF 

MXS + AcCit Um MXS + AcCit 
Aq 

MXS + AcCit 
UV 

MXS + Ácido tartárico 
(AcTart) 

MXS + AcTart 
MF 

MXS + AcTart Um MXS + AcTart 
Aq 

MXS + AcTart 
UV 

MXS + Bicarbonato de 
sódio (BcNa) 

MXS + BcNa 
MF 

MXS + BcNa Um MXS + BcNa 
Aq 

MXS + BcNa 
UV 

MXS + -ciclodextrina 
(BCD) 

MXS + BCD 
MF 

MXS + BCD Um MXS + BCD 
Aq 

MXS + BCD UV 

MXS + hidroxipropil--
ciclodextrina 

(HPBCD) 

MXS + HPBCD 
MF 

MXS + HPBCD Um MXS + 
HPBCD Aq 

MXS + HPBCD 
UV 

MXS + Sulfabutil éter-- 
ciclodextrina 

(SBBCD) 

MXS + SBBCD 
MF 

MXS + SBBCD Um MXS + 
SBBCD Aq 

MXS + SBBCD 
UV 
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Amostras umectadas e secadas 

Alíquotas do sulfato de minoxidil e suas misturas foram umectadas com 1 

gota de álcool etílico (SYNTH), e deixadas secar em condições ambientais (18ºC e 

44%UR) durante 12 horas. 

Amostras aquecida à 150ºC 

Alíquotas do sulfato de minoxidil e suas misturas (cf. quadro 3) foram 

aquecidas à temperatura de 150°C em DSC-60A. 

Amostras expostas aos raios U.V. 

Alíquotas do sulfato de minoxidil e suas misturas (cf. quadro 3) foram 

submetidos à exposição de luz UV (incidência de luz: 200W por m², por 

aproximadamente 6 horas) em câmara de fotoestabilidade (CARON), seguindo as 

especificações do ICH (Guideline photostability) para estudos de fotoestabilidade 

(ICH, 2015). 

 

5.2. Estudo termoanalítico 

 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) foi realizada no aparelho DSC-

60A (SHIMADZU) com amostras, indicadas no quadro 3, pesando entre 3,8 e 3,9mg 

em cápsulas de alumínio fechadas, foram submetidas ao aquecimento em um 

intervalo de 30 a 200°C, com taxa de aquecimento de 10°C/min, em atmosfera de 

nitrogênio com fluxo de 50mL.min-1. 

 

5.3. Análise espectrométrica: espectrometria de absorção do infravermelho 

(FTIR) 

 

Foram obtidos os espectros de infravermelho com transformada de Forrier de 

amostras com e sem tratamentos do fármaco, dos excipientes e suas respectivas 

misturas (cf. quadro 3), utilizando aparelho FT-IR Spectrometer (VARIAN/640-IR), 

em uma faixa de 4000 a 400cm-1, com resolução de 4cm-1. As amostras foram 

comprimidas em pastilhas de KBr em discos de baixa pressão hidráulica. 
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5.4. Análise morfológica e granulométrica 

 

Analise morfológica 

 

 O MXS, todos os insumos objeto de estudo e suas misturas com e sem 

tratamentos (cf. Quadro 3) foram fotografados com microscópio estereoscópio 

(LABORANA / SZ – SZT).  

Análise granulométrica 

 

O MXS, assim como todos os insumos objeto de estudo foram submetidos à 

tamisação, utilizando vibração máxima, durante 30 minutos com jogos de tamises 

1400, 1000, 850, 710, 500, 355, 250, 180, 125, 90 e 63 m de abertura de malha. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Estudo termoanalítico (DSC) 

 

A termoanálise realizada em DSC (cf. Quadro 4 e Figuras 9 a 15) indicou 

possível decomposição do fármaco quando submetido ao tratamento de raios U.V. e 

quando misturado aos ácidos cítrico ou tartárico, independente do tratamento 

realizado. Para as misturas com bicarbonato de sódio, apenas a amostra submetida 

ao tratamento de raios U.V. apresentou termograma sem indícios do princípio ativo, 

o que pode também ser indicativo de possível decomposição. 

Entre as amostras com beta-ciclodextrina, apenas a submetida ao tratamento 

de raios U.V. apresentou sinal de decomposição. Para as demais ciclodextrinas 

ensaiadas os perfis observados foram atípicos e serão repetidos com a continuidade 

do estudo. 

 

 

Figura 9. Termogramas de DSC de MXS sem e com tratamentos (MXS Um - umectação/secagem ou 
MXS UV – submetido a radiação UV). 
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Figura 10. Termogramas de DSC de sulfato de minoxidil (MXS), ácido cítrico (AcCit) e suas misturas 
sem (MXS+AcCit MF) e com tratamentos (umectação/secagem – MXS+AcCit Um e exposição aos 
raios ultravioleta – MXS+AcCit UV). 

 

Figura 11. Termogramas de DSC de sulfato de minoxidil (MXS), ácido tartárco (AcTart) e suas 
misturas sem (MXS+AcTart MF) e com tratamentos (umectação/secagem – MXS+ AcTart Um e 
exposição aos raios ultravioleta – MXS+ AcTart UV). 
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Figura 12. Termogramas de DSC de sulfato de minoxidil (MXS), bicarbonato de sódio (BcNa) e suas 
misturas sem (MXS+ BcNa MF) e com tratamentos (umectação/secagem – MXS+ BcNa Um e 
exposição aos raios ultravioleta – MXS+ BcNa UV). 

 

Figura 13. Termogramas de DSC de sulfato de minoxidil (MXS), beta-ciclodextrina (BCD) e suas 
misturas sem (MXS+ BCD MF) e com tratamentos (umectação/secagem – MXS+ BCD Um e 
exposição aos raios ultravioleta – MXS+ BCD UV). 
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Figura 14. Termogramas de DSC de sulfato de minoxidil (MXS), hidroxipropil-beta-ciclodextrina 
(HPBCD) e suas misturas sem (MXS+ HPBCD MF) e com tratamentos (umectação/secagem – MXS+ 
HPBCD Um e exposição aos raios ultravioleta – MXS+ HPBCD UV). 

 

Figura 15. Termogramas de DSC de sulfato de minoxidil (MXS), Sulfabutil éter--beta-ciclodextrina 
(SBBCD) e suas misturas sem (MXS+ SBBCD MF) e com tratamentos (umectação/secagem – MXS+ 
SBBCD Um e exposição aos raios ultravioleta – MXS+ SBBCD UV). 
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Quadro 4. Resultados da termoanálise realizada em DSC de MXS misturados com insumos de 
fórmulas efervescentes ou ciclodextrinas, com e sem tratamentos. 

Amostra  
Intervalo 

(°C) 
Entalpia 

(J/g) 
Pico de 

fusão (°C) 

Possível 
decomposição 

(°C) 
Observações 

MXS  120-153 112.2 143.5 234  

MXS Um 122-151 78.5 143.6 -  

MXS UV 
30-112 

133-163 
131.4 
29.4 

97.1 
149.7 

-  
Possível decomposição. 

AcCit 148-170 109.8 156.6 170  

MXS + AcCit MF 
104-149 
149-158 

25.1 
9.7 

141.3 
153.0 

158 
Sobreposição dos picos de 
fusão seguido de 
decomposição. 

MXS + AcCit Um - - - - 
Muitos picos sobrepostos. 
Possível decomposição.  

MXS + AcCit UV - - - - 
Muitos picos sobrepostos. 
Possível decomposição. 

AcTart 165-180 265.9 172.8 -  

MXS + AcTart MF 110-150 62.4 143.3 150 
Único pico largo seguido de 
possível decomposição. 

MXS + AcTart Um     
Muitos picos sobrepostos. 
Possível decomposição. 

MXS + AcTart UV 
118-138 
138-153 

40,0 
25.2 

127.6 
140.5 

153 
Dois picos seguidos e 
possível decomposição 
posterior.  

BcNa 
83-92 

100-196 
3.0 
731 

88.1 
163.7 

- 
 

MXS + BcNa MF 
84-93 

 
 

1.9 
 
 

89.9 
146.1 
165.1 

 
- 

Sobreposição dos picos de 
fusão dos componentes da 
mistura. 

MXS + BcNa Um - 
- 
 

- 
145.6 
169.1 

- 
Sobreposição dos picos de 
fusão dos componentes da 
mistura. 

MXS + BcNa UV - 
49 

456 
82.0 

167.7 
- 

Não há indícios de presença 
do fármaco. 

BCD - - - -  

MXS + BCD MF 113-155 56.2 145.1 - 
Pico inicial de 30-110 
referente a desidratação da 
CD. 

MXS + BCD Um 115-154 69.1 145.0 - 
Pico inicial de 30-110 
referente a desidratação da 
CD. 

MXS + BCD UV 130-157 41.1 149.1 - 

Pico inicial de 30-110 
referente a desidratação da 
CD, mais intenso que o 
habitual. Amostra parece 
estar decomposta. 
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Continuação do quadro 4. Resultados da termoanálise realizada em DSC de MXS. 

Amostra 
Intervalo 

(°C) 
Entalpia 

(J/g) 

Pico de 
fusão 
(°C) 

Possível 
decomposição 

(°C) 
Observações 

HPBCD - - - -  

MXS + HPBCD 
MF 

122-153 19.1 144.9 - 
Pico inicial de 30-100 
referente a desidratação da 
CD. 

MXS + HPBCD 
Um 

130-158 41.7 148.0 - 
Pico inicial de 30-100 
referente a desidratação da 
CD com perfil atípico.  

MXS + HPBCD 
UV 

138-157 4.7 150.0 - 
Pico inicial de 30-100 
referente a desidratação da 
CD com perfil atípico.  

SBBCD - - - -  

MXS + SBBCD 
MF 

120-154 59.6 144.8 - 
Pico inicial de 30-110 
referente a desidratação da 
CD. 

MXS + SBBCD 
Um 

137-154 17.3 146.7  
Perfil atípico. 

MXS + SBBCD 
UV 

    
Amostra decomposta. 

. 

 

6.2. Análise espectrométrica (FTIR) 

  

  O efeito dos distintos tratamentos aplicados sobre o fármaco, como 

também em suas misturas com os demais insumos foi evidenciado pela técnica de 

espectrometria de infravermelho com transformada de Forrier (FTIR), bastante 

utilizada na caracterização de sistemas sólidos. Foi observado que entre os 

tratamentos, a exposição aos raios U.V. provocaram maiores alterações de 

intensidade (cf. Figuras 17 a 23) e/ou desvio das bandas características dos grupos 

funcionais do MXS (N-O axial assimétrico - 1662 cm-1; N-H angular simétrico - 1624 

cm-1; S=O axial simétrico - 1152 cm-1 e S=O axial assimétrico – dublete em 1470 e 

1446 cm-1) (cf. Quadros 5.1 e 5.2) (SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000).  O 

tratamento térmico também causa alterações no espectro, porém menos intensas e 

parece não influenciar a estabilidade do produto (cf. Quadros 5.1 e 5.2).  
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Figura 16. Correlação do espectro de FTIR e a estrutura molecular do sulfato de minoxidil (MXS). 

 

 

Figura 17. Espectros de FTIR do sulfato de minoxidil (MXS) sem e com tratamentos 
(umectação/secagem – MXS Um; aquecimento à 150ºC – MXS Aq e exposição aos raios ultravioleta 
– MXS UV). 
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Figura 18. Espectros de FTIR do sulfato de minoxidil (MXS), ácido cítrico (AcCit) e suas misturas sem 
(MXS+AcCit MF) e com tratamentos (umectação/secagem – MXS+AcCit Um; aquecimento à 150ºC - 
MXS+AcCit Aq e exposição aos raios ultravioleta – MXS+AcCit UV). 

 

 

Figura 19. Espectros de FTIR do sulfato de minoxidil (MXS), ácido tartárico (AcTart) e suas misturas 
sem (MXS+ AcTart MF) e com tratamentos (umectação/secagem – MXS+ AcTart Um; aquecimento à 
150ºC - MXS+ AcTart Aq e exposição aos raios ultravioleta – MXS+ AcTart UV). 
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Figura 20. Espectros de FTIR do sulfato de minoxidil (MXS), bicarbonato de sódio (BcNa) e suas 
misturas sem (MXS+ BcNa MF) e com tratamentos (umectação/secagem - MXS+ BcNa Um; 
aquecimento à 150ºC - MXS+ BcNa Aq e exposição aos raios ultravioleta - MXS+ BcNa UV). 

 

 

 

Figura 21. Espectros de FTIR do sulfato de minoxidil (MXS), beta-ciclodextrina (BCD) e suas misturas 
sem (MXS+ BCD MF) e com tratamentos (umectação/secagem – MXS+ BCD Um; aquecimento à 
150ºC - MXS+ BCD Aq e exposição aos raios ultravioleta – MXS+ BCD UV). 
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Figura 22. Espectros de FTIR do sulfato de minoxidil (MXS), hidroxipropil-beta-ciclodextrina (HPBCD) 
e suas misturas sem (MXS+ HPBCD MF) e com tratamentos (umectação/secagem – MXS+ HPBCD 
Um; aquecimento à 150ºC - MXS+ HPBCD Aq e exposição aos raios ultravioleta - MXS+ HPBCD 
UV). 

 

 

 

Figura 23. Espectros de FTIR do sulfato de minoxidil (MXS), Sulfabutil éter--beta-ciclodextrina 
(SBBCD) e suas misturas sem (MXS+ SBBCD MF) e com tratamentos (umectação/secagem – MXS+ 
SBBCD Um; aquecimento à 150ºC - MXS+ SBBCD Aq e exposição aos raios ultravioleta – MXS+ 
SBBCD UV). 
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Quadro 5.1 Resultados na análise de FTIR do MXS e seus tratamentos (umectação/secagem, 
aquecimento até 150ºC, ou exposição aos raios U.V.). 

AMOSTRA LIGAÇÕES cm-1 

N-O  
axial 
assimétric
o 

N-O  
axial 
simétrico 

N-H  
angular 
simétrica 

S=O  
axial 
simétrico 

S=O  
axial 
assimétrico 
(dublete) 

MXS 1662 1250 1624  1152 1470-1446 

MXS Um 
umectação/secagem 

1662 1249 1621 1152 1468-1446 

MXS Aq 
(Temp 150ºC) 

1660 1251 1624 1157  1467-1445 

MXS UV 1667 1251 1628  1193 1467-1445 

 

As alterações observadas seguiram com as misturas do fármaco com 

excipientes de formulações efervescentes submetidos aos mesmos tratamentos (cf. 

Quadro 5.2).  

Quadro 5.2. Resultados na análise de FTIR do MXS e misturas com insumos comuns de misturas 
efervescentes (ácido cítrico, ácido tartárico e bicarbonato de sódio). 

AMOSTRA LIGAÇÕES cm-1 

N-O  
axial 
assimétrico 

N-O  
axial 
simétric
o 

N-H 
angular 
simétrica 

S=O  
axial 
simétrico 

S=O  
axial 
assimétrico 
(dublete) 

COO 

MXS 1662 1250 1624  1152 1470-1446 - 

AcCit - - - - - 1744 

MXS + AcCit 
MF 

1662 1249 1625 1152 1468-1446 AUSENTE 

MXS + AcCit 
Um 

1660 1250 1625 1196 1466-1447 1718 

MXS + AcCit 
Aq 

1660 1250 1625 1192 1467-1446 1717 

MXS + AcCit 
UV 

1661 1249 1626 1195 1446-1400 1718 

AcTart - - - - - 1704 

MXS +AcTart 
MF 

1662 1250 1626 1153 1468-1446 AUSENTE 

MXS +AcTart 
Um 

1660 1250 1624 1194  1466-1446 1734 

MXS +AcTart 
Aq 

1660 1250 1625 1195 1466-1446 1726 

MXS +AcTart 
UV 

1661 1250 1627 AUSENTE  1466-1448 1723 

BcNa - - - - - 1282 

MXS + BcNa 
MF 

1662 1250 1625 1152 1468-1446 1285 

MXS + BcNa 
Um 

1652 1233 1612 1184 1448-1434 1284 

MXS + BcNa 
Aq 

1661 1250 1622 1196 1464-1444 1282 

MXS + BcNa 
UV 

1665 1250 1627 1191 1467-1446 1282 
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 As alterações no estiramento N-H do MXS indicaram a associação do 

composto sem alteração na estrutura química (cf. Quadro 5.2). 

As alterações nos estiramentos S=O do MXS e COO dos demais insumos 

(1744cm-1 para AcCit, 1704cm-1 para AcTart e 1282cm-1 para BcNa) indicaram a 

ionização dos componentes (SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000).  Porém, esperava-

se que esta interação fosse mais intensa com o tratamento de umectação/secagem, 

por possibilitar maior contato. Por esta razão, as amostras do MXS em presença de 

ácido, misturas físicas e amostras submetidas ao tratamento de 

umectação/secagem, serão avaliadas novamente com o seguimento do estudo, pois 

nos espectros das misturas físicas a banda característica do grupamento COO dos 

ácidos desaparecem evidenciando maior interação nestas amostras (cf. Quadro 5.2).  

A presença do grupo carboxílico (COOH) possibilita interações que pode levar 

a perda da estabilidade do composto (SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000).   Sendo 

assim, quanto mais COOH presente na molécula, menor será sua estabilidade. 

Entretanto, a análise de FTIR demonstrou que apesar do ácido tartárico apresentar 

menos carboxilas (2) que o ácido cítrico (3) (cf. Figura 24), as alterações 

encontradas foram bem semelhantes (cf. Quadro 5.2). 

 

Figura 24. Ilustração das fórmulas estruturais do ácido cítrico, ácido tartárico e bicarbonato de sódio. 

 Entre os tratamentos realizados sobre as amostras, a exposição aos raios UV 

sempre provocou alterações no estiramento S=O axial simétrico e em algumas 

amostras, também nas ligações N-H axial angular indicando maior sensibilidade do 

princípio ativo a este tratamento (cf. Quadro 5.2), como também foi evidenciado nas 

análises do fármaco puro (cf. Quadro 5.1). 
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As alterações encontradas nos espectros de infravermelho do MXS submetido 

a tratamentos, assim como de suas misturas com insumos de preparações 

efervescentes tratadas foram evitadas e/ou minimizadas com a inclusão de 

ciclodextrinas (cf. Quadro 5.3). 

Todas as ciclodextrinas utilizadas no estudo parecerem exercer efeito protetor 

ao encapsular o MXS, pois não foram evidenciadas alterações importantes nos 

estiramentos assignados ao fármaco (cf. Quadro 5.1). Ocorrendo pequenas 

alterações no estiramento N-H angular simétrico quando exposto a luz UV. 

Entretanto, a SBBCD parece proteger menos o princípio ativo da luz UV, pois 

também foi observada alteração no estiramento S=O axial simétrico (cf. Quadro 5.3). 

Quadro 5.3.  Resultados na análise de FTIR do MXS e suas misturas com ciclodextrinas (beta-
ciclodextrina, hidroxipropil-beta-ciclodextrina e Sulfabutil éter-beta-ciclodextrina), com e sem 
tratamentos (umectação/secagem - Um, aquecimento à 150ºC – Aq ou exposição aos raios 
ultravioleta – UV). 

 
 

AMOSTRA 

LIGAÇÕES cm-1 

N-O AXIAL 
ASSIMETRICO 

N-O AXIAL 
SIMÉTRICO 

N-H ANGULAR 
SIMÉTRICA 

S=O AXIAL 
SIMÉTRICO 

S=O AXIAL 
ASSIMÉTRICO 
(dublete) 

MXS 1662 1250 1624  1152 1470-1446 
MXS + BCD MF 1662 1250 1625 1153 1468-1445 
MXS + BCD Um 1662 1250 1621 1153 1468-1446 
MXS + BCD Aq 1661 1250 1625 1152 1463-1446 
MXS + BCD UV 1666 1250 1630 1151 1466-1445 

      
MXS + HPBCD 

MF 
1663 1249 1625 1152 1463-1445 

MXS + HPBCD 
Um 

1662 1250 1625 1152 1467-1446 

MXS + HPBCD 
Aq 

1661 1250 1624 1152 1466-1445 

MXS + HPBCD 
UV 

1664 1250 1632 1152 1462-1446 

      
MXS + SBBCD 

MF 
1663 1250 1625 1152 1464-1447 

MXS + SBBCD 
Um 

1665 1251 1631 1143 1465-1447 

MXS + SBBCD Aq 1660 1251 1623 1154 1463-1445 
MXS + SBBCD 

UV 
1666 1251 1631 1195 1464-1447 

 

6.3. Análise morfológica e granulométrica 

 

 O estudo morfológico das partículas das substâncias objeto de estudo 
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será complementado futuramente com análise das imagens obtidas neste trabalho 

(cf. Figuras 25 a 31). A análise morfológica por meio do estereomicroscópio, poderá 

fornecer informações sobre o grau de interação entre componentes e permitir 

relacionar as propriedades morfológicas das partículas com sua conduta em 

processos tecnológicos relacionados à produção de formas farmacêuticas sólidas, 

como também apresentar informações que possam servir para compreensão de seu 

perfil de dissolução. 

 

  

   

Figura 25. Fotografias obtidas em estereomicroscópio do MXS puro (A) e submetido aos tratamentos 
de umectação/secagem (B), aquecimento a 150ºC (C) e radiação U.V. (D). 

 

 

 

 

 

A B 

C D 
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Figura 26. Fotografias obtidas em estereomicroscópio do MXS puro (A), ácido cítrico puro (B), sua 
mistura física simples (C) e submetida aos tratamentos de umectação/secagem (D), aquecimento a 
150ºC (E) e radiação U.V. (F). 

 

 

A B 

C D 

E F 



33 
 

 

 

  

Figura 27. Fotografias obtidas em estereomicroscópio do MXS puro (A), ácido tartárico puro (B), sua 
mistura física simples (C) e submetida aos tratamentos de umectação/secagem (D), aquecimento a 
150ºC (E) e radiação U.V. (F). 

A B 

C D 

E F 
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Figura 28. Fotografias obtidas em estereomicroscópio do MXS puro (A), bicarbonato de sódio puro 
(B), sua mistura física simples (C) e submetida aos tratamentos de umectação/secagem (D), 
aquecimento a 150ºC (E) e radiação U.V. (F). 

A B 

C D 

E F 
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Figura 29. Fotografias obtidas em estereomicroscópio do MXS puro (A), beta-ciclodextrina (B), sua 
mistura física simples (C) e submetida aos tratamentos de umectação/secagem (D), aquecimento a 
150ºC (E) e radiação U.V. (F). 

A B 

C D 

E F 
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Figura 30. Fotografias obtidas em estereomicroscópio do MXS puro (A), hidroxipropil-beta-
ciclodextrina (B), sua mistura física simples (C) e submetida aos tratamentos de umectação/secagem 
(D), aquecimento a 150ºC (E) e radiação U.V. (F). 

 

 

 

A B 

C D 

E F 
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Figura 31. Fotografias obtidas em estereomicroscópio do MXS puro (A), Sulfabutil éter-beta- 
ciclodextrina (B), sua mistura física simples (C) e submetida aos tratamentos de umectação/secagem 
(D), aquecimento a 150ºC (E) e radiação U.V. (F). 

 

 A análise morfológica demonstrou que o fármaco e os excipientes 

possuem tamanhos e formas distintas de partículas. As misturas contendo os ácidos 

apresentaram bastantes alterações quando submetidos aos tratamentos, adquirindo 

uma forma vítrea. Já as misturas contendo o bicarbonato de sódio mantiveram a sua 

aparência no geral, porém formando uma espécie de grumos. Já as misturas 

A B 

C D 

E F 
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contendo as ciclodextrinas não apresentaram grandes alterações no geral, havendo 

mudanças significativas apenas na mistura umectada com HPBCD que parece ter 

absorvido bastante umidade, e nas misturas umectada e submetida ao U.V. da 

SBBCD, que apresentaram um aspecto vítreo. 

 O quadro 6 ilustra o resultado da análise granulométrica realizada com o MXS 

e os demais insumos objetos de estudo. Esta análise, juntamente com a análise 

morfológica, permitiu verificar a necessidade de granulação dos componentes 

durante seu processamento industrial, com intuito de uniformizar o tamanho e 

distribuição de tamanhos de partículas, com intuito de evitar problemas como 

segregação durante mistura e preenchimento incorreto da forma de dosagem. 

Quadro 6. Análise granulométrica de MXS, insumos de formulações efervescentes (ácido cítrico, 
ácido tartárico e bicarbonato de sódio) e ciclodextrinas (beta-ciclodextrina, hidroxipropil-beta- 
ciclodextrina e Sulfabutil éter-beta- ciclodextrina). 

Amostra Distribuição normal Distribuição logarítmico normal 

Diâmetro 

(m) 

Equação do gráfico R2 Diâmetro 

(m) 

Equação do 
gráfico 

R2 

MXS 149,58 
(70,42) 

y = -0,0142x + 
7,1241 

0,8566 
 

123,96 
(12,43) 

y = -5,5377x + 
16,592 

0,9477 

AcCit 364,31 
(163,93) 

y = -0,0061x + 
7,2223 

0,9626 384,51 
(15,15) 

y = -2,5332x + 
11,545 

0,7887 

AcTart 489,00 
(178,57) 

y = -0,0056x + 
7,7384 

0,8994 550,84 
(14,27) 

y = -2,7227x + 
12,463 

 
 

0,641 

BcNa 213,44 
(107,52) 

y = -0,0093x + 6,985 
 

0,9256 181,85 
(13,92) 

y = -3,523x + 
12,961 

 

0,9600 

BCD 143,90 
(63,29) 

y = -0,0158x + 
7,2736 

0,9909 
 

126,95 
(13,56) 

y = -4,5878x + 
14,651 

0,9215 

HPBCD 70,38 
(11,60) 

y = -0,0862x + 
11,067 

 

0,9660 68,86 
(10,78) 

y = -17,3x + 36,797 
 

0,9291 

SBBCD 136,78 
(82,64) 

y = -0,0121x + 6,655 
 

0,9978 113,73 
(13,32) 

y = -4,3908x + 
14,027 

0,9553 

 

As figuras 32 e 33 apresentam a frequência relativa das partículas do MXS 

junto aos compostos usados em formulações efervescentes e ciclodextrinas, 

respectivamente.  
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Figura 32. Distribuição de frequência relativa (%) dos tamanhos de partículas de sulfato de minoxidil 
(MXS) e excipientes de misturas efervescentes: ácido cítrico (AcCit), ácido tartárico (AcTart) e 
bicarbonato de sódio (BcNa). 

 

 

Figura 33. Distribuição de frequência relativa (%) dos tamanhos de partículas de sulfato de minoxidil 
(MXS) e ciclodextrinas: beta-ciclodextrina (BCD), hidroxipropil-beta-ciclodextrina (HPBCD) e            
Sulfabutil éter-beta-ciclodextrina (SBBCD). 
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7. CONCLUSÃO 

 

Avaliando os resultados da termoanálise e das análises de FTIR, é possível 

inferir que o MXS aparenta ser compatível com o ácido cítrico, ácido tartárico e com 

o bicarbonato de sódio. As ciclodextrinas, além de compatíveis revelaram um efeito 

protetor ao fármaco, diminuindo as alterações previamente observadas nos 

espectros do fármaco puro submetido a tratamentos. Apresentaram um efeito 

protetor reduzido quando submetidas aos raios U.V., na qual BCD e HPBCD 

evidenciam mais eficácia que SBBCD. 

Quanto aos tratamentos aos quais o fármaco e as misturas físicas foram 

submetidos, a umectação/secagem apontou um perfil estranho, apresentando 

menos interações do que a mistura física simples. A elevação da temperatura não 

demonstrou ser tão significativa para a estabilidade do fármaco. Já quando 

submetidos aos raios U.V., o MXS puro e misturado com os excipientes apontou um 

perfil de decomposição em todas as análises, indicando ser um fármaco 

fotossensível. 

O desenvolvimento farmacotécnico de medicamento sólido efervescente 

demonstrou ser possível devido à compatibilidade do MXS com os excipientes, e 

com possíveis etapas de processos industriais, como granulação por via úmida ou 

possível aquecimento durante o processo industrial, por exemplo, com a utilização 

da técnica de extrusão por fusão, salientando que durante todas as etapas o MXS 

deve ser protegido de exposição aos raios U.V., pois demonstrou ser bastante 

sensível a este tipo de exposição. Entretanto, é necessária a repetição de alguns 

ensaios de DSC e a realização de mais estudos espectrométricos para confirmação 

dos resultados aparentemente incomuns. Estudos adicionais também devem ser 

realizados com as ciclodextrinas para a comprovação de suas ações, contudo, estas 

já indicam um efeito benéfico na formulação, demonstrando compatibilidade com o 

fármaco e conferindo proteção ao MXS. 
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