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RESUMO. Foram realizadas avaliações físico-químicas da matéria-prima ritonavir, um potente anti-re-
troviral, utilizando técnicas termo-analíticas, microscopia óptica, solubilidade, IV, H1-RMN, difração de
raios-X e ponto de fusão. Observou-se que as amostras comerciais de cinco fornecedores (A, B, C, D e E)
apresentam resultados polimórficos diferenciados aos já reportados na literatura. Este estudo prévio foi
considerado significativo para a qualificação do princípio ativo ritonavir na indústria farmacêutica, já que
a forma cristalina do produto influencia no efeito terapêutico da forma farmacêutica desenvolvida.
SUMMARY. “Characterization and Thermal Properties of Ritonavir for Qualification of Suppliers”. Evaluations
had been carried through physicist-chemistries of the raw material ritonavir, a powerful anti-retroviral, using
term-analytical techniques, optic microscopy, solubility, IV, H1-RMN, diffraction of rays-X and point of fusing.
It was observed that the commercial samples of five suppliers (A, B, C, D and E) present polimorfic results dif-
ferent to those reported in literature 1,2. This previous study was considered significant for the qualification of the
active principle ritonavir in the pharmaceutical industry, since the crystalline form of the product influences in
the therapeutical effect of the developed pharmaceutical form.

INTRODUÇÃO
Descoberto em 1992 e comercializado em

1996 pela Abbott Laboratories, o ritonavir apre-
sentou-se com inesperadas alterações nos lotes
de Novir Cápsulas, sendo identificadas após
dois anos, quando vários lotes da cápsula falha-
ram na dissolução. Portanto, foram realizadas
investigações que resultaram na identificação de
duas formas cristalinas I e II. Segundo a literatu-
ra, os cristais da forma I apresentam forma de
barra com ponto de fusão de 122 °C, enquanto
a forma II tem forma acicular com mudança de
estado físico a 125 °C 1. Relatos posteriores
apontaram que os dois polimorfos apresentam o
mesmo ponto de fusão 122 ± 0,5 °C. A análise
cristalográfica dos dois polimorfos mostram que
a forma I tem estrutura monoclínica e a forma II
ortorrômbica, com a presença de picos de di-
fração bem característicos em 3,32° e 6,75° 2θ e
9,51°, 9,88°, 22,2° 2_, respectivamente 2. 

O ritonavir, um potente fármaco anti-HIV, es-

tá sendo desenvolvido nas formas farmacêuticas
cápsula mole e solução oral pelo Laboratório Far-
macêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE) e
colaboradores, com o objetivo de aumentar o
elenco de anti-retrovirais que atendem ao Progra-
ma DST/AIDS do Ministério da Saúde no Brasil,
bem como a programas de combate a AIDS em
outros paises. Este fármaco é um inibidor da pro-
tease que age no último estágio da formação do
HIV, impedindo a ação da enzima protease, fun-
damental para a clivagem das cadeias protéicas
produzidas pela célula infectada 3-5. 

Durante a análise das amostras de cinco for-
necedores diferentes, identificamos que as mor-
fologias dos vários polimorfos diferem do que
está reportado na literatura. Assim, o presente
trabalho relata a caracterização físico-química e
as propriedades térmicas de amostras de ritona-
vir comercial, onde foram observadas as dis-
cordâncias citadas acima. 
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MATERIAL E MÉTODOS
Seleção das amostras

As amostras de ritonavir foram obtidas atra-
vés de cinco laboratórios: A (Lote: 011001), B
(Lote: 020301), C (Lote: 34), D (Lote: 0110) e E
(Lote: 211131), os quais apresentam rotas sintéti-
cas semelhantes subdivididas em três etapas crí-
ticas, mostrado na Fig. 1.

Figura 1. Rota sintética do Ritonavir a partir dos frag-
mentos, cedida pelos fornecedores.

Caracterização da matéria-prima
Estudo de microscopia

A análise microscópica e fotomicroscópica
foram representadas usando um microscópio
óptico Zeiss (Axiolab) com câmera acoplada MC
80, objetiva achroplan 100x/1,25 Oil Ph3.

Estudo do diagrama de solubilidade
Os testes de dissolução foram realizados uti-

lizando 90 mg das amostras em volumes de 0,4
e 1,0 mL de etanol P.A. Merck.

Estudo de Ressonância Magnética Nuclear
Foram utilizados métodos espectroscópicos

de ressonância magnética nuclear(RMN 1H) com
um aparelho Varian Unity plus-300 MHz; as
amostras foram dissolvidas em clorofórmio deu-
terado, e os deslocamentos químicos foram ex-
pressos em ppm (δ). 

Estudo de Infravermelho
Os espectros de infravermelho (IVTF) foram

realizados num aparelho Bruker IFS66 FTIR, uti-
lizando pastilhas de KBr e suas absorções ex-
pressas em cm-1.

Estudo de difração de raios-X
As medidas de difração de raios-X foram rea-

lizadas usando um difratômetro Siemens D-5000
com radiação Cu Kα (λ = 1,54 angstrons) e taxa
de varredura de 0,02 graus por minuto, no inter-
valo de 3 a 30°. 

Ponto de fusão
O ponto de fusão foi determinado utilizando

um fusiômetro Polax WRS - 1 Digital Melting
Point Apparatus, com velocidade de aquecimen-
to de 0,5 °C/min.

Análise Térmica - Estudo Calorimétrico
O equipamento utilizado para estudo calori-

métrico, foi calibrado com índio (156,6±0,2 °C)
e zinco (419,5±0,3 °C), seguindo condições de
padronização. As curvas TG foram obtidas nu-
ma termo-balança Shimadzu, modelo TGA-50H,
com uma  atmosfera de ar sintético a 20 mL.
min-1, na razão de aquecimento de 10 °C.min-1,
numa faixa de 25-900 °C. As amostras foram
empacotadas numa célula de alumínio com
massa de 5 ± 0,04 mg.

As curvas de DSC foram obtidas em um Shi-
madzu® calorímetro diferencial, modelo DSC-
50, com atmosfera de nitrogênio de 50 mL. min-1

e velocidade de aquecimento de 5, 10, 15 e 20
°C. min-1, numa faixa de temperatura de 25-400
°C. As amostras dos fornecedores A e B foram
acopladas em uma célula de alumínio hermeti-
camente fechada com massa de 2 ± 0,04 mg. Os
dados da análise térmica por DSC fotovisual fo-
ram obtidos utilizando um microscópio Olym-
pus e conectado à câmera Sanyo, modelo VCC -
D 520, com imagem interligada ao software,
modelo Intel Smart Vídeo Record II, com veloci-
dade de aquecimento de 10 °C. min-1, numa fai-
xa de temperatura variando 25 °C - 126 °C, com
célula de alumínio aberta e massa de 2 ± 0,04
mg.

RESULTADOS
Estudo de microscopia

A Fig. 2 mostra a diferença na forma dos
cristais do ritonavir de diferentes fornecedores,
quando examinado em microscópio óptico com
objetiva de 100x/1,25 Oil Ph3. As amostras dos
fornecedores A e D apresentaram-se em forma
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de barra, enquanto a amostra B apresentou-se
em forma acicular. As amostras fornecidas por C
e E não apresentaram morfologias definidas.

Estudo do diagrama de solubilidade
A dissolução do ritonavir foi estudada com o

objetivo de avaliar o grau de saturação das
amostras, utilizando como solvente etanol P.A.
Observou -se que na concentração de 90 mg/
mL todas as amostras dissolveram-se completa-
mente. Porém, na concentração de 225 mg/mL,
somente as amostras dos fornecedores B,C e E
dissolveram-se totalmente, ou seja, não apresen-
taram corpo de fundo.

Figura 2. Microscopia das amostras, observada na objetiva 100x/1,25 Oil Ph3: Forma em barra (fornecedor A e
D), Forma acicular (fornecedor B) e cristais de forma não definida (fornecedor C e E).

Estudo de ressonância magnética nuclear
As análises do espectro de RMN 1H para os

fornecedores A e D revelaram a ausência de um
único pico largo em 4,52 ppm correspondente a
hidroxila (Figura 3A). A ausência do grupo OH
livre, sugere formação de pontes de hidrogênio
mais fortes. Segundo Bauer 2, este grupo OH
livre atua simultaneamente como doador e re-
ceptor de hidrogênio. Isto resulta num efeito si-
nérgico que promove a formação de pontes de
hidrogênio mais fortes. Os hidrogênios dos gru-
pos NH são verificados em todos os espectros
analisados, uma vez que as pontes de hidrogê-
nios formadas a partir do NH são mais fracas,
resultando um pico largo em 6,19 ppm (Figura
3B). Para os fornecedores B, C e E, destaca-se a
presença do pico largo em 4,52 ppm, atribuído
ao hidrogênio da hidroxila, uma vez que, mes-
mo que as hidroxilas participem de pontes de
hidrogênio com o nitrogênio do anel tiazol, es-
tas são de caráter mais fraco, sendo então, de-
tectado no aparelho de RMN. 

Estudo de infra-vermelho
As análises do espectro de IVTF, para os for-

necedores A e D, revelaram diferenças em três
bandas de forte absorção nas regiões de 1660,5;
1611,6 e 1345,2 cm-1, sendo que para os restan-
tes dos fornecedores B, C e E uma forte ab-
sorção na região de 1623,8 cm-1 foi observada,
os espectros dos fornecedores A e B estão re-
presentados na Figura 4.

Estudo de difração de raios - X
Os resultados dos difratogramas de raios-X

Figura 3. Espectros de RMN: Amostras dos fornecedo-
res A e B.
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das amostras dos fabricantes A, B, C, D e E são
apresentados na Tabela 1, onde se pode inferir
que as amostras A e D não correspondem à
mesma fase das amostras B, C e E.

Os dois polimorfos do ritonavir descritos na
literatura 1 e denominados de forma I e forma II
pertencem aos sistemas cristalinos monoclínico
e ortorrômbico, respectivamente. Seus difrato-
gramas apresentam um grande número de re-
flexões, entretanto, segundo Chemburkar et al. 1

a forma I pode ser caracterizada pela presença
de dois picos em valores de 2θ iguais a 3,32° e
6,75°, enquanto a forma II apresenta picos em
9,51°, 9,88° e 22,2°.

As matérias-primas, estudadas neste trabalho,
dos fornecedores A e D apresentaram picos em
9,67°, 10,03° e 22,37°, enquanto as dos fornece-
dores B, C e E apresentaram picos em 3,65° e

FORMA I  FORMA II A B C D E

3,32° 9,51° 8,59° 3,30° 3,31° 8,61° 3,33°

6,75° 9,88° 10,89° 6,74° 6,74° 10,89° 6,76°

- 22,2° 22,16° - - 22,17° -

Tabela 1. Comparação dos resultados de difração de
raios-X para os polimorfos I e II com os cinco forne-
cedores analisados.

Resultados
Fornecedor

Temperatura inicial Temperatura final
(°C) (°C)

A 123,8 124,5

B 122,7 123,1

C 120,0 121,7

D 124,8 125,2

E 121,4 125,5

Tabela 2. Resultados do comportamento de fusão das
amostras de ritonavir em fusiômetro.

Fornecedor A Fornecedor B

Calor de Pico de Calor de Pico de
fusão (J/g) fusão (ºC) fusão (J/g) fusão (ºC)

5 °C.min-1 94,48 122,91 73,19 121,02

10 °C.min 91,20 124,62 74,29 121,95

15 °C.min 89,33 124,32 63,06 123,57

20 °C.min 91,93 127,48 68,66 124,18

Tabela 3. Dados de DSC das amostras dos fornecedo-
res A e B em diferentes velocidades de aquecimento.

Amostras
Razão de

aquecimento

Figura 4. Espectros de Infra-vermelho: Amostras dos
fornecedores A e B.

7,08°. Esses resultados, descritos na Tabela 1,
estão em contradição com os reportados ante-
riormente, já que seria de se esperar que os cris-
tais em forma de barra correspondessem à for-
ma I e que os cristais em forma acicular, à for-
ma II 1,2.

Ponto de fusão
Os resultados do ponto de fusão para os cin-

cos fornecedores podem ser visualizados na Ta-
bela 2.

As amostras A, B e D apresentaram uma
maior pureza, fundindo-se em faixa estreita de
temperatura. Observa-se também, uma diferença
de ± 2 a 3 °C do início e término da fusão com-
parando as amostras dos fornecedores A e D
com a amostra B. Para os fornecedores C e E a
faixa de fusão é larga. Isto pode indicar que as
amostras C e E têm um menor grau de pureza,
o que pode ser relevante considerando a for-
mação dos cristais.

Estudo Calorimétrico
Os resultados das diferentes velocidades de

aquecimento, descritos na Tabela 3, calor de
fusão e pico de fusão foram obtidos através das
amostras dos fornecedores A e B. As amostras
do ritonavir foram submetidas às análises termo-
gravimétricas por TG e DSC, sendo agrupadas
numa célula de alumina e em cadinhos hermeti-
camente fechados para as respectivas técnicas.



174

ALENCAR J.S., BEDOR D.C.G.; MEDEIROS F.; ALENCAR J.R.B.; LEITE A.C.L.; BRONDANI D.J.; GALEMBECK A.; MACÊDO R.;
ALBUQUERQUE M.M. & ROLIM NETO P.J.

Depois deste tratamento as amostras foram es-
caneadas, e as curvas são apresentadas nas Figs.
5-7, mostrando o comportamento térmico nas
diferentes velocidades de aquecimento. 

Figura 5. Curvas da análise térmica por TG para as
amostras dos fornecedores A (1) e B (2) em velocida-
des de aquecimento de 10 °C.min-1, numa faixa de
temperatura de 25-900 °C.

Figura 6. Curvas da análise térmica por TG e DSC pa-
ra as amostras dos fornecedores A e B em velocida-
des de aquecimento de 10 °C.min-1.

Figura 7. Curvas da análise térmica por DSC para as
amostras dos fornecedores A e B em diferentes velo-
cidades de aquecimento.

Uma diferença no comportamento térmico
das duas formas cristalinas foi evidenciada na
Tabela 3. Observou-se que a amostra A necessi-
tou de mais calor, comparado com o fornecedor
B, para atingir o estágio de transição de fases; e
conseqüentemente apresentou em todas as ve-
locidades de aquecimento um ponto de fusão
de 1-3 °C mais elevado. 

A transferência de calor entre as fontes,
amostra e referência, não é instantânea com alta
velocidade de aquecimento. Um atraso térmico
ocorre entre as diferentes partes do aparato, re-
sultando numa menor estabilidade da linha de
base e um pico de fusão largo. Portanto, uma
baixa velocidade de aquecimento é preferível
para esta análise.

As imagens do DSC-fotovisual são mostradas
na Figura 8. O sistema fotovisual expõe uma
imagem mais detalhada da acomodação dos
cristais na célula de alumínio. Na Fig. 8 (fotos
A1 - B1) mostra a captura da imagem a uma
temperatura de 25 °C, com amostra de mesma
massa (2 mg ± 0,04), sendo a foto A1 para o
Fornecedor A e a foto B1 para o Fornecedor B.
Confirmando os resultados obtidos pela DSC
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convencional, a Figura 8 mostra também a dife-
rença característica no ponto de fusão. Na tem-
peratura de 120 °C (Fig. 8 foto B3) visualiza-se o
início da fusão para o fornecedor B do ritonavir,
fluindo até a temperatura de 122°C (Fig. 8 foto
B5). Para o fornecedor A essa temperatura ini-
cial e final se estende para uma faixa de 122°C a
124 °C (Fig. 8 foto A5 e A7, respectivamente),
comprovando a diferença de 2 °C no início e
término do ponto de fusão para as formas poli-
mórficas.

Podem ser observados diferentes comporta-
mentos no ponto de fusão das amostras para a
DSC convencional e DSC acoplado a um siste-
ma foto-visual. Isto é devido à extensiva subli-
mação feita no aparato que se encontra a amos-
tra na ausência de tampa, acarretando um me-
nor ponto de fusão na mesma velocidade de
aquecimento para o sistema foto-visual.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
As diferenças da morfologia dos cristais entre

formas polimórficas são, normalmente, bastante
distintas, de forma que o microscópio óptico re-
velou a presença de uma forma em barra, acicu-
lar e uma estrutura cristalina não definida para a
molécula de ritonavir. As formas cristalinas defi-
nidas mostraram na realização dos ensaios de
solubilidade, uma diferença significativa no per-
fil de solubilidade para as formas em barra e
acicular. Os estudos indicaram que a forma cris-

Figura 8. Fotos do
comportamento
térmico das amostras
de ritonavir dos
fornecedores
A e B
(1 = 25 °C;
2 = 115 °C;
3 = 120 °C;
4 = 121 °C;
5 = 122 °C;
6 = 123 °C;
7 = 124 °C;
8 = 126 °C). 

talina acicular, por apresentar um melhor arran-
jo estrutural que favorece a solubilidade, é a for-
ma cristalina que permanece em equilíbrio
quando solubilizado em solvente alcoólico, sen-
do este resultado comprovado pelas técnicas de
ressonância magnética nuclear (RMN 1H) e in-
fravermelho (IV), em que evidenciaram picos
característicos de OH livres. No caso da difração
de raios-X os resultados apontaram para a
orientação aleatória da estrutura do cristal, onde
levou ao desvio dos picos dos raios-X de uma
forma reprodutível no ângulo 2θ. A análise sim-
ples dos cristais permitiu identificações e des-
crições com precisão, proporcionando dife-
renças específicas entre as formas cristalinas do
fármaco. As técnicas térmicas foram também de
fundamental importância nos estudos de pré-
formulação, pois demonstraram uma nítida com-
provação da presença de polimorfos para o fár-
maco ritonavir, isto porque, estas técnicas tam-
bém podem ser usadas para quantificar a pre-
sença de moléculas solvatadas na amostra do
fármaco. Na análise termogravimétrica foi possí-
vel visualizar melhor este efeito, pois esta mede
as alterações da massa da amostra em função
do tempo ou temperatura e aos quais os proces-
sos de dessolvatação são muitas vezes acom-
panhados através da TGA. No caso das amostras
de ritonavir não detectamos perda inicial de
massa característica para produtos solvatados,
mais sim, uma primeira perda de aproximada-
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mente 40% da massa no início de decomposição
do fármaco, visualizado e comprovado por DSC,
revelando assim, o grau de polimorfismo  do ri-
tonavir, onde mostrou existir uma diferença no
início e término da fusão de 2-3 °C para as for-
mas cristalinas: barra e acicular. Os dados de
análise térmica conseguiram diferenciar as duas
formas polimórficas do ritonavir de forma rápida
e precisa, confirmadas pelas técnicas de solubili-
dade, difração de raios-X e ponto de fusão. Es-
tes resultados mostraram diferenças no ponto de
fusão das formas polimórficas, as quais podem
estar relacionadas com diferenças de solubilida-
de. A contribuição da análise térmica é de extre-
ma importância na identificação da estabilidade
do fármaco, sendo possível encontrar uma for-
ma mais estável. O sistema foto-visual também é
uma ferramenta para a análise térmica que pos-
sibilita acompanhar os eventos físicos e quími-
cos que ocorreram na amostra durante a análise,
pois permite o acompanhamento pela captura
de imagens. Por estas razões, a investigação tér-
mica dos compostos polimórficos está sendo
largamente usada na indústria farmacêutica, au-
xiliando no estudo de pré-formulação, especial-
mente se o estado sólido do composto apresen-
tar significante diferença na biodisponibilidade
6-10. 

Neste caso, foi verificado que apesar da mi-
croscopia óptica ser uma técnica simples e aces-
sível para a rotina industrial, esta revelou ser
uma técnica não confiável para certificar e apro-
var as amostras comerciais de ritonavir P.A. A
partir das análises realizadas, verificou-se que os
resultados de microscopia óptica entraram em
contradição com os reportados anteriormente. 

Desta forma, os resultados obtidos foram de
fundamental importância na qualificação e certi-

ficação do fornecedor, possibilitando evidenciar
a existência de diferentes formas físicas antes de
iniciar o estudo de pré-formulação. Por fim, a
caracterização do fármaco e sua qualificação é
um dos passos requeridos durante o registro de
produtos, garantindo o sucesso da obtenção tec-
nológica dos anti-retrovirais, como medicamen-
to genérico e assim, atender ao programa de
combate à AIDS.
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