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Introdução 

A esquistossomose é uma doença causada por um 

dos trematódeos do gênero Schistosoma. Seu 

tratamento baseia-se na administração de 

Praziquantel1. Esse fármaco é considerado um 

componente estratégico de assistência 

farmacêutica², e sua distribuição é feita 

gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)³. 

 

 
Figura 1. Estrutura do Praziquantel 

 

Foi observado que após certo tempo de 

armazenamento em dessecador, o insumo 

farmacêutico ativo (IFA), originalmente de cor 

branca, passa a apresentar coloração rosada. O 

objetivo deste trabalho foi investigar a estabilidade 

do praziquantel (PZQ) de forma a sugerir as 

possíveis causas de mudança de coloração do IFA, 

com o objetivo de entender a melhor forma de 

armazenamento e contribuir para o controle de 

qualidade desse fármaco. 

Resultados e Discussão 

O processo produtivo envolve o processamento do 

IFA junto a excipientes específicos, para que possa 

ser entregue ao consumidor. Foram avaliadas 

amostras brancas de PZQ não processado (PZQB-

NP) e PZQ processado (PZQB-P), e uma amostra rosa 

processada (PZQR-P). Foram utilizadas como 

referências uma amostra padrão Sigma-Aldrich 

(PZQSA) e uma amostra rosa (PZQR). As análises 

foram realizadas por Difração de Raios X (DRX), 

análise térmica (TG e DSC), Infravermelho com 

Transformada de Fourier (IV), Ultravioleta-Visível 

(UV-Vis), e Ressonância Magnética Nuclear (em 

solução com CDCl3 e por RMN de sólidos).  

As análises por DRX sugeriram que a amostra de 

PZQB-P seria majoritariamente amorfa, e que haveria 

possível ocorrência de recristalização de parte do 

IFA após a formulação, conforme perfil observado 

no padrão PZQSA. Os espectros de IV evidenciaram 

absorções correspondentes à presença do IFA na 

amostra PZQB-P. Bandas que não estão presentes 

no PZQSA, referentes à presença dos excipientes, 

também foram detectadas na amostra PZQB-P. 

Foram observadas absorções em máx = 256nm, 264 

nm e 276 nm  nos espectros de UV-Vis da amostra 

PZQSA. Por outro lado, na amostra PZQR, além 

dessas bandas, uma absorção com máx = 319 nm 

pôde ser detectada, que pode corresponder ao 

produto formado após armazenamento. Finalmente, 

os sinais observados por RMN de 1H e RMN de 13C 

em solução e por RMN de sólidos (CPMAS de 13C) 

confirmaram a presença de PZQ em todas as 

amostras analisadas, quando comparados aos 

espectros de RMN da amostra PZQSA. 

Conclusões 

Não foi possível identificar até o momento as 

causas do surgimento da coloração rosa nas 

amostras estudadas. Entretanto, como o material 

apresentou mudança de coloração após a adição 

dos excipientes e processamento, sugere-se que 

este efeito possa ser decorrente da formulação do 

IFA. Dentre as técnicas de caracterização utilizadas, 

a espectroscopia no UV-Vis foi a que permitiu 

caracterizar a presença de um segundo 

componente em algumas das amostras estudadas. 
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