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RESUMO

A Doença de Chagas é classificada  pela  Organização  Mundial  de  Saúde  como  uma  doença negligenciada e que não dispõe de tratamentos 
eficazes ou adequados. Estima-se que a prevalência global da doença seja de aproximadamente 10 milhões, das quais 90% vivem em países em 
desenvolvimento, considerando desta maneira uma enfermidade endêmica na América Latina. O interesse em realizar tais pesquisas científicas, 
tecnológicas e de inovação, tem crescido significativamente no Brasil e em países vizinhos em razão do grande número de pessoas infectadas. A 
busca por uma terapia medicamentosa adequada ao tratamento da doença de Chagas continua a ser um desafio para muitos pesquisadores 
desde a descoberta da moléstia em 1909. Um século se passou, diversas moléculas foram sintetizadas e estudadas. Pesquisas promissoras 
apontam novas moléculas com atividade terapêutica anti-Trypanosoma cruzi e baixos efeitos tóxicos, entretanto ainda há um grande caminho a 
ser percorrido para que a comunidade científica e as indústrias farmacêuticas tornem disponíveis no mercado consumidor novos medicamentos 
seguros e eficazes. Medicamentos derivados de produtos naturais, especialmente de origem vegetal tem sido a base para o tratamento de várias 
condições, entre estes compostos naturais, destacam-se com atividades  antichagásicas  in  vivo  e  in  vitro ,as naftoquinonas, derivados Lapachol, 
como a beta-lapachona. Portanto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar físico-quimicamente o fármaco beta-lapachona para o 
desenvolvimento de uma formulação antichagásica. A metodologia utilizada para a caracterização do ativo foi por Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV) e Óptica, espectroscopia de absorção no infravermelho (IV), difração de Raios-x e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). Os 
resultados mostraram que eletromicrografia e a MO obtida da β-lapachona demonstraram sua forma cristalina, visível macroscopicamente, como 
cristais aciculares bem definidos de tamanho regular. O perfil difratográfico da β-lapachona apresentou uma série de picos de difração intensos e 
bem definidos, revelando o típico padrão de um produto policristalino com pico principal de 9,5º (2θ). O espectro de absorção da β-lapachona na 
região do infravermelho médio (FTIRMID), foi registrado no intervalo de 4000 a 450 cm-1. A presença das bandas de absorção de média 
intensidade em 2978 e 2934 são características das deformações axiais assimétricas e simétricas, respectivamente, da ligação C(sp3)-H da metila. 
A região entre 2000 e 1800 cm-1 correspondem às bandas fracas de combinação e de harmônicas, características das estruturas aromáticas. As 
bandas em 1589 e 1566 cm-1 correspondem às vibrações C=C do anel aromático. A presença da banda de forte intensidade na região de 1694 
cm-1 refere-se à vibração do estiramento da carbonila. Já a ligação C-O-C apresenta bandas de deformação axial assimétrica e simétrica, 
respectivamente, nas regiões de 1115 e 1092 cm-1. A curva DSC da β-lapachona isolada apresentou características típicas de um produto anidro 
no estado cristalino com alto grau de pureza. Observa-se um pico endotérmico característico do processo de fusão do fármaco, numa faixa de 
154,0 a 156,0 °C, com temperatura end set de 156,46ºC e elevada energia envolvida no processo (ΔH = 91,01 J/g). Ao analisar a curva de DSC, 
observa-se que há dois processos endotérmicos, posteriores a fusão, correspondente a degradação do fármaco. Esse fenômeno foi confirmado a 
partir da curva termogravimétrica, onde foi detectada uma perda de massa de 64,9 %. Conclui-se que a matéria-prima está dentro dos 
parâmetros de qualidade para o desenvolvimento de uma formulação.
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