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RESUMO. Os incrementos de hidrossolubilidade de diferentes formas polimórficas de quercetina (QCTa,
QCTb e QCTc), determinados pela complexação com ββCD, são comparados. Diferentes capacidades de
complexação das amostras de quercetina com ββCD foram observadas, características provavelmente rela-
cionadas com as diferentes solubilidades intrínsecas dos polimorfos. Uma das amostras, QCTa, foi adicio-
nalmente complexada com uma ciclodextrina mais solúvel, HPββCD, na ausência ou presença de polímero
hidrofílico, HPMC. Enquanto a associação da QCTa à ββCD resultou num incremento de hidrossolubilida-
de de 4,6 vezes, esta associação, em presença de HPMC, alcançou um incremento de 6,5 vezes. A asso-
ciação da QCTa à HPββCD resultou num incremento de hidrossolubilidade de cerca de 38 vezes e esta asso-
ciação, em presença de HPMC, incrementou a hidrossolubilidade em cerca de 62 vezes. A presença de
HPMC resultou, portanto, num incremento de hidrossolubilidade de cerca de 1,5 vezes para ambos os
complexos QCTa/ββCD e QCTa/HPββCD.  A simples associação da QCTa à HPMC resultou num incremen-
to de hidrossolubilidade de apenas 2,8 vezes. Em suma, os resultados evidenciam um efeito sinérgico entre
as ciclodextrinas e a HPMC sobre a hidrossolubilidade da quercetina, caracterizado pela influência do hi-
drogel sobre a constante de estabilidade aparente dos complexos QCT/CD.
SUMMARY. “The influence of cyclodextrins and hydrophilic polymer on the aqueous solubility of different poly-
morphic forms of quercetin”. The aqueous solubility enhancements of different polymorphic forms of quercetin
(QCTa, QCTb and QCTc) determined by their complexation with βCD are compared. Different complexation
abilities of the quercetin samples with βCD were observed, characteristic probably related to the different intrin-
sic solubility presented by the polymorphic forms. One of the samples, QCTa, was also complexated with a more
soluble cyclodextrin, HPβCD, in the absence or presence of an hydrophilic polymer, HPMC. While the associa-
tion of QCTa to βCD yielded an aqueous solubility enhancement of 4.6 times, the addition of HPMC to the sys-
tem resulted in an enhancement of 6.5 times. The complexation of QCTa with HPβCD yielded an aqueous solu-
bility enhancement of approximately 38 times and of approximately 62 times when it was associated to HPβCD
and HPMC. Therefore, the presence of HPMC resulted in an aqueous solubility enhancement of approximately
1.5 times for both complexes QCTa/βCD and QCTa/HPβCD. The simple association of QCTa to HPMC yielded
an aqueous solubility enhancement of only 2.8 times. In summary, the results demonstrate a synergic effect be-
tween the cyclodextrins and HPMC on the quercetin aqueous solubility, characterized by the influence of the hy-
drogel on the apparent stability constant of the complexes QCT/CD.

INTRODUÇÃO
A quercetina (QCT , Fig.1A) é um flavonóide

amplamente distribuído no reino vegetal e
abundante na alimentação humana. Também
encontra-se disponível no mercado, o que per-
mite seu uso na forma isolada. Apresenta inú-
meras propriedades biológicas, as quais são atri-

buídas, principalmente, a sua atividade antioxi-
dante 1. No entanto, sua limitada biodisponibili-
dade e restrições de emprego em produtos far-
macêuticos e cosméticos têm sido freqüente-
mente relacionados à sua reduzida hidrossolubi-
lidade 2-9.
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As ciclodextrinas, por sua vez, são oligossa-
carídeos cíclicos que apresentam uma face ex-
terna hidrofílica e uma cavidade interna hidrofó-
bica, capazes de formar complexos de inclusão
com moléculas lipofílicas, resultando em asso-
ciações de melhor hidrossolubilidade e, em ge-
ral, melhor biodisponibilidade. A β-ciclodextrina
(βCD, Fig. 1C), composta por sete unidades de
glicose, é a ciclodextrina natural mais emprega-
da pois apresenta baixo custo, prazo de vigên-
cia de patente já expirado e tamanho de cavida-
de adequado para incluir anéis aromáticos e he-
terocíclicos. Porém, sua reduzida hidrossolubili-
dade e seu potencial nefrotóxico e hemolítico,
quando utilizada por via parenteral, levaram à
síntese de derivados mais hidrossolúveis e de
menor toxicidade, como a hidroxipropil-β-ciclo-
dextrina (HPβCD, Fig. 1D) 10-13. O efeito solubi-
lizante das ciclodextrinas pode, adicionalmente,
ser potencializado pelo uso de polímeros hidro-
fílicos, como a hidroxipropilmetilcelulose
(HPMC. Fig. 1B), em baixas concentrações 14. 

A ocorrência de diferentes formas polimórfi-
cas para a quercetina, bem como a influência
do polimorfismo sobre sua hidrossolubilidade
foram pela primeira vez relatados por Borghetti
& colaboradores 15. A formação de complexos
de inclusão entre a quercetina e ciclodextrinas
foi previamente descrita por Vinadé & Petrovick
2, Calabrò et al. 5, Pralhad & Rajendrakumar 6,
Zheng et al. 7, Jullian et al. 8 e Sri et al. 9. Porém,
não foram encontrados relatos na literatura so-

Figura 1.
Estrutura química da
A) quercetina,
B) hidroxipropilmetilcelulose,
C) β-ciclodextrina,
D) hidroxipropil-β-
ciclodextrina.

bre a complexação de diferentes formas poli-
mórficas da quercetina com ciclodextrinas, tam-
pouco sobre a associação de complexos querce-
tina/ciclodextrina a polímeros hidrofílicos.

Neste contexto, o presente trabalho tem co-
mo objetivo comparar os incrementos de hidros-
solubilidade de diferentes formas polimórficas
encontradas em amostras comerciais de querce-
tina (QCTa, QCTb e QCTc), determinados pela
complexação com βCD. Além disso, os efeitos
da βCD ou de uma ciclodextrina mais solúvel,
HPβCD, na ausência ou presença de um polí-
mero hidrofílico, HPMC, sobre a hidrossolubili-
dade de uma das amostras, QCTa, foram avalia-
dos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais

Amostras de quercetina, grau farmacêutico,
designadas QCTa, QCTb e QCTc, foram adquiri-
das, respectivamente, da DEG (São Paulo, Bra-
sil),  Galena (São Paulo, Brasil) e SP Farma (São
Paulo, Brasil). Quercetina Sigma Aldrich Co (St
Louis, MO, USA) foi utilizada como referência
(98% de pureza). βCD foi fornecida pela Ro-
quette Frères (Labonathus, São Paulo, Brasil) e
HPβCD pela Aldrich-Chemie (Alemanha). HPMC
(Methocel® K4M) foi fornecida pela Blanver
Farmoquímica (São Paulo, Brasil). Metanol, grau
analítico, foi adquirido da Vetec (Rio de Janeiro,
Brasil). Água purificada foi obtida pelo sistema
Milli-Q® (Millipore, Bedford, MA, USA). 
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Estudo de solubilidade dos complexos
QCT/ββCD

Os diagramas de solubilidade foram obtidos
de acordo com metodologia descrita por Higu-
chi & Connors 16. Os fatores temperatura, tempo
de agitação e quantidade em excesso de quer-
cetina empregados foram pré-estabelecidos por
delineamento fatorial do tipo 23 17. A Fig. 2
apresenta um esquema geral da metodologia
empregada. Uma quantidade em excesso de
quercetina (6 mM) foi dispersa em 10,0 mL de
soluções aquosas contendo concentrações cres-
centes de βCD (0 a 15 mM), compondo relações
molares de QCT:βCD de 1:0; 1:0,5; 1:1; 1:1,5; 1:2
e 1:2,5. As suspensões foram mantidas sob agi-
tação, em banho de água termostatizado IKA
HE4B, em 37 °C, durante 24 h. As suspensões
foram resfriadas até temperatura ambiente e fil-
tradas por meio de membrana com diâmetro
nominal de poro de 0.45 µm (Millipore HAWP
02500). Uma alíquota de 4,0 mL do sobrenadan-
te foi diluída com metanol a 10,0 mL e o teor de
quercetina foi medido por espectrofotometria
no ultravioleta, em 372 nm (Espectrofotômetro
UV-Vis Hewlett-Packard 8452A®). Os resultados
foram expressos pela média de três determi-
nações. O método foi validado segundo as dire-
trizes estabelecidas pela ICH18 e USP19, por meio
da determinação dos parâmetros de linearidade,
repetibilidade, precisão intermediária, exatidão e
especificidade, na faixa de 1,5 a 12 µg.mL–1.

A magnitude de associação da quercetina
com a βCD foi medida pela constante de estabi-
lidade aparente do complexo (Ks), calculada a
partir do diagrama de solubilidade, de acordo
com a seguinte equação:

Figura 2. Representação esquemática da metodologia
empregada na preparação das amostras.

tgα
Ks =

So x (1-tgα)

onde: So = solubilidade intrínseca da quercetina
(M), tg α = tangente do ângulo (α) de incli-
nação da curva.

Estudo de solubilidade das associações
QCTa/ββCD e QCTa/HPββCD, na ausência ou
presença de HPMC

Uma quantidade em excesso da amostra de
quercetina QCTa (6 mM) foi dispersa em 10,0
mL de água ou dispersão aquosa de HPMC
(0,1%), ambas contendo concentrações crescen-
tes de ciclodextrina (βCD ou HPβCD, 0 a 15
mM). As suspensões foram mantidas sob agi-
tação, em 37 °C, durante 24 h (somente aquelas
contendo o polímero hidrofílico foram submeti-
das a um aquecimento prévio em 70 °C, durante
1 h) e, posteriormente, resfriadas e filtradas.
Uma alíquota do sobrenadante foi diluída com
metanol a 10,0 mL, e o teor de quercetina foi
medido por espectrofotometria no ultravioleta,
em 372 nm. A Fig. 2 apresenta um esquema ge-
ral da metodologia empregada. Os resultados
foram expressos pela média de três determi-
nações.

A magnitude de associação da QCTa com as
ciclodextrinas (βCD ou HPβCD), na ausência ou
presença do polímero hidrofílico (HPMC), foi
medida pela constante de estabilidade aparente
do complexo (Ks), conforme descrito anterior-
mente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O diagrama de solubilidade obtido para as

amostras de quercetina em presença de βCD
(Fig. 3) revela uma relação linear entre o incre-
mento da concentração de βCD e o incremento
da hidrossolubilidade das três amostras. As cur-
vas obtidas podem ser classificadas como do ti-
po AL, denotando a formação de complexos so-
lúveis nesta faixa de concentração (3 a 15 mM).

Os valores de solubilidade intrínseca obtidos
para as amostras QCTa, QCTb e QCTc foram,
respectivamente, de 3,7; 2,6 e 6,5 µg.mL–1.
Quando complexadas com 15 mM de βCD, o
incremento de hidrossolubilidade da quercetina
foi de 4,6; 8,5 e 4 vezes. Os valores de constan-
te de estabilidade aparente obtidos para os
complexos QCT/βCD foram de 230, 502 e 187
M–1 (Tabela 1), sugerindo uma interação relati-
vamente fraca entre as amostras de quercetina e
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a βCD. O maior incremento de hidrossolubilida-
de da quercetina, decorrente de sua comple-
xação com βCD, foi observado para a amostra
QCTb, a qual apresentou o menor valor de so-
lubilidade intrínseca e o maior valor de Ks.

Conforme pode ser observado pelo diagrama
de solubilidade (Fig. 3), quantidades relativa-
mente elevadas de βCD foram necessárias para
solubilizar pequenas quantidades de quercetina
em solução aquosa, demonstrando uma baixa
eficiência de complexação. Este resultado pode
estar relacionado ao baixo valor da constante de
estabilidade aparente obtido para os complexos
QCT/βCD, bem como à reduzida hidrossolubili-
dade da βCD (18 mg.mL–1) 20. 

O reduzido incremento de hidrossolubilida-
de alcançado com a complexação das amostras
de quercetina com βCD motivou a investigação
do efeito da βCD ou da HPβCD, na ausência ou
presença de HPMC, sobre a hidrossolubilidade
de uma das amostras, QCTa. Esta amostra foi
selecionada pois apresenta a mesma forma poli-
mórfica da amostra de quercetina utilizada co-
mo referência 15, empregada para a obtenção da
curva de calibração por espectrofotometria no
ultravioleta, em 372 nm (Fig. 4).

Observando-se as curvas obtidas para as as-
sociações QCTa/ciclodextrina (βCD ou HPβCD),
na ausência ou presença do polímero hidrofílico
(HPMC, Fig. 5), estas podem ser igualmente
classificadas como do tipo AL, nesta faixa de
concentração (3 a 15 mM). 

A simples associação da QCTa à HPMC re-
sultou em incremento de hidrossolubilidade de
apenas 2,8 vezes. Enquanto a associação da QCTa
à 15 mM de βCD resultou em incremento de hi-

Figura 3. Diagrama de solubilidade das amostras de
quercetina, QCT, em presença de β-ciclodextrina, se-
gundo Higuchi & Connors 16 (n=3).

Solubilidade Incremento de
Amostra intrínseca solubilidade Ks* (M–1)

(ug.mL–1) (vezes)

QCTa 3,7 4,6 230
QCTb 2,6 8,5 502
QCTc 6,5 4 187

Tabela 1. Influência da associação da β-ciclodextrina
a diferentes polimorfos de quercetina, sobre a hidros-
solubilidade do flavonol (n=3). *Ks: constante de es-
tabilidade aparente dos complexos quercetina/β-ci-
clodextrina. QCTa: polimorfo de quercetina  prove-
niente de DEG (São Paulo, Brasil) 15. QCTb: polimor-
fo de quercetina proveniente de Galena (São Paulo,
Brasil) 15 QCTc: polimorfo de quercetina  proveniente
de SP Farma (São Paulo, Brasil) 15.

drossolubilidade de 4,6 vezes e, de 6,5 vezes,
quando associada à βCD e à HPMC, a asso-
ciação da QCTa à 15 mM de HPβCD resultou
em incremento de hidrossolubilidade de cerca
de 38 vezes e, de cerca de 62 vezes, quando as-
sociada à HPβCD e à HPMC. Tais resultados de-
notam que a presença de HPMC resultou num
incremento de hidrossolubilidade de cerca de
1,5 vezes para ambos os complexos QCTa/βCD
e QCTa/HPβCD. Os valores de constante de es-
tabilidade aparente obtidos para as associações
QCTa/βCD, QCTa/βCD/HPMC, QCTa/HPβCD e
QCTa/HPβCD/HPMC foram, respectivamente,
de 230, 295, 2512 e 4412 M–1 (Tabela 2), deno-
tando uma clara influência da HPMC sobre a es-
tabilidade dos complexos QCTa/CD.

O maior incremento de hidrossolubilidade
da amostra de quercetina QCTa foi obtido por
meio da sua associação à HPβCD e à HPMC. Es-
se resultado está provavelmente relacionado a
diversos possíveis fatores: à forma amorfa do
derivado de βCD, HPβCD, que lhe confere
maior solubilidade 13, à influência da HPMC, po-
límero hidrofílico capaz de aumentar a capaci-
dade complexante das ciclodextrinas, aumentan-
do a constante de estabilidade aparente dos
complexos formados, bem como à capacidade
da HPMC de formar complexos solúveis com
moléculas de baixa massa molecular em so-
luções aquosas 14. 

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos demonstraram diferen-

tes capacidades de complexação dos diferentes
polimorfos, encontrados em amostras comerciais
de quercetina, com βCD, características prova-
velmente relacionadas com suas diferentes solu-
bilidades intrínsecas. A associação da amostra
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QCTa à βCD resultou em incremento de hidros-
solubilidade de 4,6 vezes e, de 6,5 vezes, quan-
do associada à βCD e à HPMC, polímero hidro-
fílico. A associação da QCTa à HPβCD, uma ci-
clodextrina mais solúvel, resultou em incremen-
to de hidrossolubilidade de cerca de 38 vezes e,
de cerca de 62 vezes, quando o complexo foi
associado, adicionalmente, à HPMC. A presença
de HPMC resultou num incremento de hidrosso-
lubilidade de cerca de 1,5 vezes para ambos os
complexos QCTa/βCD e QCTa/HPβCD. A sim-
ples associação da QCTa à HPMC resultou em
incremento de hidrossolubilidade de apenas 2,8

Figura 4. Espectro de varredura no ultravioleta da
quercetina.

Amostra
Solubilidade Incremento de

Ks* (M–1)
(ug.mL–1) solubilidade (vezes)

QCTa 3,7 - -
QCTa+HPMC 10,36 2,8 -
QCTa+βCD 16,65 4,6 230
QCTa+βCD+HPMC 24,05 6,5 295
QCTa+HPβCD 140,23 37,9 2512
QCTa+HPβCD+HPMC 229,03 61,9 4412

Tabela 2. Influência da associação de quercetina, QCTa, com ciclodextrinas (βCD ou HPβCD), na ausência ou
presença de hidroxipropilmetilcelulose, HPMC, sobre a hidrossolubilidade do flavonol (n=3). *Ks: constante de
estabilidade aparente dos complexos QCTa/ciclodextrina. QCTa: polimorfo de quercetina  proveniente de DEG
(São Paulo, Brasil) 15.

Figura 5. Diagrama de solubilidade da quercetina,
QCTa, em presença de β-ciclodextrina, BCD, ou hi-
droxipropil-β-ciclodextrina, HPBCD, na ausência ou
presença de hidroxipropilmetilcelulose, HPMC, se-
gundo Higuchi & Connors 16 (n=3).

vezes, o que claramente evidencia um efeito si-
nérgico entre as ciclodextrinas e a HPMC sobre
a hidrossolubilidade da quercetina.
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