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Neste trabalho foi preparado e caracterizado um complexo de inclusão entre a matriz polimérica hidroxipropil-β-
ciclodextrina e nifedipina, fármaco hidrofóbico antagonista de cálcio, utilizado para o tratamento de doenças 
cardiovasculares. Pelo estudo do diagrama de solubilidade de fases foi observado um aumento da solubilidade aquosa 
do fármaco após a inclusão e através da calorimetria exploratória diferencial, foi possível observar a ausência do pico de 
fusão do fármaco no complexo formado, o que é considerado como uma evidência do processo de encapsulação. Os 
estudos de RMN de 1H evidenciaram que o anel não aromático da nifedipina está inserido na cavidade da hidroxipropil-
β-ciclodextrina, esta orientação também foi sugerida por métodos de modelagem molecular. 
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Use of hydroxypropyl-β-cyclodextrin as polymer matrix for formation of inclusion complex with  drug nifedipine. 
 
In this work it was prepared and characterized an inclusion complex between the polymeric matrix hydroxypropyl-beta-
cyclodextrin and nifedipine, a hydrofobic drug calcium antagonistic, used for the cardiovascular diseases treatment. The 
study of the phase- solubility diagram showed an increase of the aqueous solubility of the drug after inclusion, was 
observed and The differential scanning calorimetry analysis did not show the melting point temperature of the drug in 
the formed complex. This fact is considered as an evidence of the encapsulation process. 1H NMR studies suggested 
that the non-aromatic ring of the nifedipine would be inserted in the cavity of the hydroxypropyl-beta-cyclodextrin.This 
orientation was also proposed by the used molecular modelling methods. 
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Introdução 

A nifedipina (NIF) (Figura 1) é um fármaco utilizado no tratamento de patologias 

cardíacas, principalmente da hipertensão e angina de peito. Atua inibindo a entrada de íons cálcio 

pela membrana das células da musculatura lisa dos vasos do coração, promovendo uma 

vasodilatação prolongada das artérias coronianas, aumentando o suplemento de oxigênio e inibindo 

o processo de contratura muscular. Entretanto, este fármaco é praticamente insolúvel em água e, 

como conseqüência, exibe uma baixa biodisponibilidade depois da administração oral, fato que 

afeta sensivelmente sua eficiência terapêutica1,2,3.  

Devido à versatilidade de propriedades, tem sido observada uma utilização crescente de 

sistemas poliméricos na tecnologia farmacêutica. Dentre as matrizes poliméricas, as ciclodextrinas 

(CDs) destacam-se como uma alternativa viável para aumentar a solubilidade de fármacos 

hidrofóbicos4,5,6. As CDs (Figura 2) são oligossacarídeos cíclicos formados por unidades de 

glucopiranose unidas por ligações α (1,4) e são obtidas pela degradação enzimática do amido.  As 

 



naturais mais importantes são as α-, β- e γ-CDs, que possuem 6, 7 e 8 unidades de glucose, 

respectivamente. Estruturalmente possuem a forma de cones truncados, sendo que a distribuição 

dos grupos funcionais forma uma estrutura com uma parte externa hidrofílica e uma cavidade com 

caráter hidrofóbico7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 1 – Estrutura da nifedipina.                                 Figura 2 – Estrutura da β-ciclodextrina7. 

 

As CDs formam complexos de inclusão do tipo hospedeiro/convidado. Nesse sistema, a 

molécula de CD é o hospedeiro e a molécula que é encapsulada na cavidade hidrofóbica da CD é o 

convidado. O processo de inclusão pode ocorrer com uma variedade de compostos sólidos, líquidos 

e gasosos, pois a cavidade hidrofóbica proporciona um microambiente favorável à acomodação, 

completa ou parcial, de substâncias de mesma natureza7, 8. 

O uso prático das ciclodextrinas nativas como sistemas para o transporte e liberação de 

fármacos é restrito por sua solubilidade relativamente baixa, particularmente a da β-ciclodextrina9. 

Um grupo de derivados das CDs muito utilizado na complexação de fármacos é o das CDs 

hidroxialquiladas, com destaque para a 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina (HPBCD), que apresenta 

alta solubilidade aquosa e baixa toxicidade10,11,12.  

O presente trabalho investiga a encapsulação da nifedipina na matriz polimérica 

hidroxipropil-β-ciclodextrina, com o objetivo de aumentar a solubilidade do fármaco em água. O 

complexo de inclusão HPBCD/NIF foi preparado pelo método da suspensão e o aumento da 

solubilidade foi avaliado pelo método do diagrama de fases, que também permitiu definir a 

estequiometria. O complexo foi caracterizado por técnicas convencionais e sua estrutura foi 

proposta por estudos de RMN de 1H e modelagem molecular.  

 

Experimental 

Materiais 

A Nifedipina (NIF) foi obtida da Galena (São Paulo, Brasil) e a 2-hidroxipropil-β-

ciclodextrina (HPBCD) da Chemyunion (São Paulo, Brasil). A HPBCD utilizada tem grau de 

substituição 0,6 e massa molar 1400 Da. Todos os demais reagentes apresentavam grau 

espectroscópico ou analítico. 
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Preparação do complexo de inclusão HPBCD/NIF 

O Complexo HPBCD/NIF foi obtido pelo método de suspensão, sendo que a metodologia 

foi baseada, com algumas alterações, no procedimento descrito por Loftsson e colaboradores 

(2005)13,14. A nifedipina foi adicionada, no estado sólido, a uma solução aquosa 15 mM de HPBCD 

na proporção molar de 1:1. Em seguida, a mistura foi inicialmente sonicada em banho de ultrassom 

por 30 minutos e depois deixada em agitação magnética por 48 horas, à temperatura ambiente e sob 

abrigo da luz. Após o tempo de agitação, a suspensão foi filtrada em membrana 0,45 µm. O filtrado 

foi posteriormente liofilizado e o sólido obtido foi caracterizado por técnicas convencionais. 

Preparação da mistura física 

A mistura física da nifedipina e da HPBCD foi preparada na proporção molar de 1:1, sendo 

os dois materiais misturados em estado sólido em almofariz sem trituração. 

Diagrama de solubilidade de fases 

O método para avaliação da solubilidade de fases foi descrito por Higuchi e Connors 

(1965)15.  O estudo de solubilidade de fases foi feito agitando 50 mL de soluções aquosas de 

HPBCD em concentrações crescentes (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 mM) com uma massa fixa de 

nifedipina (em excesso de 5 vezes em relação ao número de mol de HPBCD na solução mais 

concentrada). Em todos os casos, as suspensões resultantes foram submetidas à agitação em 

temperatura de 37ºC por 48 h, ao abrigo da luz. Em seguida, a suspensão foi filtrada em membrana 

de 0,45 µm. A concentração da nifedipina foi determinada por espectroscopia de absorção no UV-

vis no comprimento de onda 226 nm utilizando curva analítica. Com os dados obtidos foi 

construído o diagrama de fases concentração de NIF x concentração de HPBCD. 

Espectroscopia de Absorção no UV-visível (UV-vis) 

As medidas espectrofotométricas foram realizadas na faixa de 200 a 400 nm em um 

espectrofotômetro UV-vis Carey, modelo 100 Scan. Para a obtenção da curva analítica, as leituras 

das absorvâncias foram realizadas em comprimento de onda 226 nm (máximo de absorção da 

solução padrão de nifedipina). 

Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (IVTF) 

O complexo, a HPBCD, a NIF e a mistura física foram caracterizados por IVTF utilizando 

o equipamento BOMEM, na faixa espectral de 4000-400cm-1 com 32scans/min e resolução de  4 

cm-1. A técnica empregada para a análise foi a preparação de pastilhas por mistura das amostras 

com KBr.  

 

 

 



 

Difração de Raios-X (DRX) 

Os difratogramas foram obtidos em um difratômetro de raios-X Shimadzu XRD-6000, 

scan de 2º/min e 2θ de 5º a 55º, radiação Kα de cobre (λ=1,5418Å), corrente de 40 mA e voltagem 

de 30 kV. 

Calorimetria Exploratória Diferencial (CED) 

A calorimetria exploratória diferencial foi realizada no equipamento DSC 200 F3 Maia da 

NETZCH, a uma taxa constante de 10ºC/min, desde a temperatura ambiente até 250ºC, sob 

constante fluxo de nitrogênio de 100 mL/min e em porta-amostra de alumínio. Para a confecção das 

curvas de CED foi utilizado o intervalo de 120ºC até 200ºC, região na qual pode ser observar a 

presença do pico de fusão da NIF. 

Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de 1H) 

As análises por RMN de 1H foram obtidas em DMSO-d6 à temperatura ambiente de 

aproximadamente 22ºC em um espectrômetro Bruker AVANCE 400, operando a 9,4 Tesla, 

observando o núcleo de hidrogênio a 400,13 MHz, equipado com uma sonda multinuclear de 

observação direta de 5 mm. Para isso 30 mg de amostra de complexo de inclusão NIF:HPBCD 

foram dissolvidas em 0,6 mL de DMSO-d6 e transferidas para tubos de RMN de 5 mm. Os 

espectros de RMN de 1H foram adquiridos com 64K pontos, 128 aquisições, janela espectral de ~12 

ppm. Os espectros foram processados com 64K pontos aplicando uma multiplicação exponencial 

dos FIDs por um fator de 0,3 Hz. Os deslocamentos químicos foram expressos em ppm em relação 

ao sinal do TMS em 0,0 ppm, como referência interna. Os experimentos de RMN de STD foram 

obtidos com sequência de pulso stdiff irradiando em 1,0 ppm (on-resonance) e 30,0 ppm (off-

resonance). Todos os programas de pulso foram fornecidos pela Bruker BioSpin. 

Modelagem Molecular 

 Neste trabalho, duas orientações do fármaco na cavidade da ciclodextrina (NH-in ou NH-

out) foram consideradas. Inicialmente as estruturas foram otimizadas utilizando mecânica molecular 

(MM3)15 e, em seguida, cálculos semi-empíricos AM116, PM317, PM617 e RM118 foram realizados 

utilizando o programa MOPAC 2009, sem qualquer restrição ao movimento dos átomos. 

 

Resultados e Discussão  

Diagrama de Solubilidade de fases 

Foi realizado o estudo da variação da solubilidade da NIF em presença de diferentes 

concentrações de HPBCD , com os dados obtidos construiu-se o diagrama de solubilidade de fases 

(Figura 3). O diagrama sugere o aumento da solubilidade em água da NIF na presença da HPBCD, 



sendo que o perfil observado pode ser classificado como do tipo AL, segundo definição de Higuchi 

e Connors19,20, com formação de um complexo de inclusão solúvel em água. O ajuste da curva 

obtida aplicada a um modelo linear resultou em um valor de inclinação inferior a um (0,07457), o 

que indica a formação de um complexo com estequiometria 1:119,20,21.  

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Y = 0,01886 + 0,07457 X
R = 0,97037

C
on

c 
N

IF
 (

m
M

)

Conc HPBCD (mM)  
Figura 3 – Diagrama de solubilidade de fases da NIF em solução aquosa em função das concentrações de HPBCD (T = 37ºC). 

 

Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (IVTF) 

A caracterização do complexo de inclusão com ciclodextrinas por IVTF tem sua limitação 

inerente. Entretanto, dependendo do sistema, uma comparação dos espectros pode fornecer 

evidências de complexação, já que a estrutura molecular é preservada após o processo de inclusão. 

A Figura 4 mostra os espectros na região do infravermelho da HPBCD (a), da NIF (b), da 

mistura física HPBCD e NIF (c) e do complexo de inclusão HPBCD/NIF (d). Na Figura 4a é 

possível observar que o espectro da HPBCD revela absorções típicas da β-ciclodextrina22, a banda 

em 1155 cm-1 é atribuída à vibração do anel da piranose e ao estiramento assimétrico das ligações 

glicosídicas, este assinalamento também é observado para a maioria dos sacarídeos, em 3410 cm-1 

ainda pode-se observar o estiramento referente ao grupo OH22. As principais bandas de absorção 

características da nifedipina19 (Figura 4b) são: 3332 cm-1 de estiramento N-H, 1689 cm-1 da 

carbonila de ester conjugado com C=C, em 1651 cm-1 de estiramento C=C do anel não aromático, 

em 1624 cm-1 de C=C de anel aromático, em 1529 cm-1  e 1345 cm-1 de estiramento assimétrico e 

simétrico do grupamento nitro (NO2) e em 1122 cm-1 de C-O-C de éster19. O espectro na região do 

infravermelho da mistura física (Figura 4c) demonstra ser uma aparente superposição dos espectros 

individuais dos componentes23. O espectro do complexo de inclusão HPBCD/NIF (Figura 4d) é 

praticamente dominado por bandas de HPBCD, pois na maioria das regiões as bandas da HPBCD 

mascaram as da NIF, entretanto este resultado é comum em complexos de inclusão com 

ciclodextrinas28. Todavia, a presença da NIF no complexo de inclusão é confirmada, tendo em vista 

o aparecimento das bandas em 1689 cm-1 atribuída à carbonila de ester conjugado com C=C  e em  

1529 cm-1 ao estiramento assimétrico do grupo nitro. 
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Figura 4 – Espectros na região do infravermelho: HPBCD (a), NIF (b), mistura física HPBCD e NIF (c) e complexo de inclusão HPBCD/NIF (d). 

 
Difratometria de Raios-X (DRX) 

Informações complementares sobre a estrutura do complexo de inclusão foram obtidas por 

difratometria de raios-X das amostras na forma de pó. A Figura 5 apresenta os difratogramas de 

raios-X da HPBCD (a), da NIF (b), da mistura física HPBCD e NIF (c), do complexo de inclusão 

HPBCD/NIF (d). No difratograma da HPBCD pura (Figura 5a) verifica-se a presença de um halo e 

ausência de picos, evidenciando seu caráter não-cristalino. No difratograma da NIF (Figura 5b) 

observam-se picos de difração, indicativos do ordenamento estrutural típico de um sólido cristalino, 

com assinalamentos característicos da nifedipina19. O difratograma da mistura física (Figura 5c) 

mostra uma sobreposição de difratogramas das substâncias isoladas. No difratograma do complexo 

de inclusão (Figura 5d) verifica-se apenas a presença de um halo sugerindo a ausência de padrão 

cristalino, próprio da estrutura da HPBCD original, destacando-se a ausência de picos referentes aos 

cristais da NIF isolada. Tal observação sugere que a inclusão da NIF não altera o caráter amorfo da 

HPBCD. Esses resultados estão de acordo com outros relatados na literatura, nos quais se utiliza a 

HPBCD como hospedeira no complexo de inclusão, o mesmo padrão da matriz pura é observado no 

complexo25,26,27,28.  
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Figura 5 – Difratogramas de raios-X: HPβCD (a), NIF (b) mistura física HPβCD e NIF (c), complexo de inclusão HPβCD/NIF (d). 



 

Calorimetria Exploratória Diferencial (CED) 

As curvas de DSC de amostras de HPBCD, da NIF, da mistura física HPBCD, NIF e do 

complexo de inclusão HPBCD/NIF são apresentadas na Figura 6. Para a NIF (Figura 6b) observa-se 

um pico endotérmico estreito em torno de 175 ºC, associado à fusão do fármaco, o qual também foi 

observado na curva de DSC da mistura física (Figura 6c). Nas curvas de DSC da HPBCD e do 

complexo de inclusão HPBCD/NIF o pico referente à fusão do fármaco não é observado, sugerindo 

que não há cristais isolados de NIF. Na encapsulação, cada molécula de NIF interage diretamente 

com a cavidade da HPBCD. Sendo assim, o comportamento térmico do complexo de inclusão deve 

ser distinto daquele verificado para os componentes isolados. Este fato é típico de sistemas em que 

ocorre inclusão supramolecular na ciclodextrina e pode sugerir a formação de uma nova espécie24, 

26,27. 
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Figura 6 – Curvas de CED da HPBCD (a), da NIF (b), da mistura física HPBCD e NIF (c) e do complexo de inclusão HPBCD/NIF. 

 
Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de  1H)  

A formação do complexo de inclusão HPBCD/NIF foi primeiramente evidenciada através da 

comparação dos espectros RMN de 1H da NIF e do complexo de inclusão HPBCD/NIF, o que 

revelou variações nos deslocamentos químicos e alargamento dos sinais dos hidrogênios referentes 

à nifedipina (Figura 7). Esta interação é suportada através da realização de experimentos de STD 

(saturation transfer difference), a qual consiste na diferença entre dois experimentos. No primeiro 

experimento (“on-resonance”) satura-se a ciclodextrina via um trem de pulsos seletivos de 

radiofreqüência. Esses pulsos são aplicados na freqüência de ressonância da ciclodextrina e não do 

fármaco. A saturação propaga-se através dos hidrogênios da ciclodextrina via rede de interações 

dipolares intramoleculares 1H-1H. A saturação é transferida aos compostos ligados via relaxação 

cruzada intermolecular para a interface ciclodextrina-fármaco. Posteriormente, um segundo 

experimento “off-resonance” é realizado no qual um trem de pulsos de radiofreqüência idêntico ao 

primeiro é aplicado fora da faixa de ressonância dos núcleos da ciclodextrina e do fármaco. No 



experimento “on-resonance” a irradiação foi feita em 1,00 ppm, região na qual não há sinais do 

fármaco, apenas da HPBCD. A diferença entre os espectros on- e off-ressonance revelou uma 

intensificação somente do sinal em 2,27 ppm referente às metilas do anel não aromático da 

nifedipina, enquanto que nenhum outro sinal do fármaco é observado (Figura 8). Estes resultados 

indicam que apenas o anel não aromático está inserido na cavidade da ciclodextrina, visto que os 

sinais aromáticos não recebem transferência de saturação.  
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Figura 7 –  Espectros de RMN de 1H da nifedipina (NIF) e do complexo HPBCD/NIF mostrando as variações nos deslocamentos químicos e 

alargamento dos sinais. 
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Figura 8 –  Experimento de STD do complexo de inclusão NIF:HPβCD. a) espectro “on-resonance”, b) espectro “off-resonance”, c) diferenças entre 

os espectros “on” e “off-resonance”, mostrando transferência de saturação para a metilas em 2,27 ppm. 
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Modelagem Molecular 

A modelagem molecular considerou duas orientações possíveis para o complexo 

HPBCD/NIF, a primeira orientação (Figura 9a) considera a orientação do fármaco com o anel não 

aromático inserido na cavidade da HPBCD (NH-in), na segunda orientação (Figura 9b) foi 

analisada a possibilidade de encapsulamento do anel aromático (NH-out).  

Os resultados teóricos sugerem que o complexo de inclusão HPBCD/NIF apresentou uma 

estequiometria 1:1, o que ratifica os resultados obtidos no estudo de solubilidade de fases e nas 

análises por RMN de 1H. Os dados confirmam a possibilidade de formação do complexo 

HPBCD/NIF e considerando os valores enérgicos calculados por todos os métodos semi-empíricos 

utilizados o complexo formado por HPBCD e Nifedipina na orientação NHin (Figura 9a), do anel 

não aromático inserido na cavidade é o que apresenta maior possibilidade de ocorrência. Essa 

orientação está de acordo com os resultados sugeridos pelos estudos de ressonância. 

Figura 9. Estruturas de menor energia (PM6, vácuo) para os sistemas HPBCD/NIF (a: NH-in, b: NH-out). 

 

Conclusão 

Através da análise dos dados obtidos no estudo de solubilidade de fases infere-se que a 

hidroxipropil-β-ciclodextrina contribui para o aumento da solubilidade aquosa da nifedipina. A 

caracterização demonstrou evidências da formação do complexo de inclusão HPBCD/NIF. Os 

estudos de ressonância e de modelagem molecular sugeriram a estrutura do complexo formado com 

a inclusão do anel não aromático do fármaco na ciclodextrina. Estes resultados potencializam a 

utilização da nifedipina na forma de complexo de inclusão com hidroxipropil-β-ciclodextrina, por 

proporcionar um aumento no caráter hidrofílico do complexo resultante. 
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