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RESUMO 
A dapsona (DPS) é um antibiótico oral utilizado no tratamento de doenças causadas 
por microbactérias, tais como a tuberculose e a hanseníase. Ela pertence à Classe II 
do Sistema de Classificação Biofarmacêutico por apresentar hidrossolubilidade. Tal 
fato contribui para a redução da sua biodisponibilidade e da sua eficácia terapêutica. 
A síntese de novas dispersões sólidas de fármacos, tais como os cocristais, tem sido 
uma alternativa altamente viável para a melhorar as propriedades físico-químicas dos 
fármacos, como o aumento da hidrossolubilidade e melhoria da sua eficácia 
terapêutica. Deste modo, este trabalho teve como objetivo sintetizar e caracterizar um 
novo cocristal de DPS utilizando o ácido para-aminobenzóico (PABA) como 
coformador. Para tanto, foi realizada a síntese deste cocristal utilizando o método da 
evaporação lenta do solvente, onde foram pesadas massas de DPS e de PABA na 
proporção molar de 1:2. Estas massas foram colocadas em um béquer de 50 mL, 
onde foram adicionados 40 mL da mistura etanol/acetona (1:1 v/v) para solubilização 
completa dos compostos. Em seguida, esta solução foi deixada em repouso a 8 ºC 
por 15 dias. O produto final obtido foi deixado em estufa com circulação forçada de ar 
a 30 ºC por 2 horas para garantir a evaporação completa dos solventes. Para fins de 
comparação, os compostos de partida (DPS e PABA) individualizados foram 
recristalizados pelo mesmo processo de síntese do cocristal. Posteriormente, os 
compostos de partida e o cocristal de DPS-PABA (1:2) foram caracterizados por 
Difração de Raios X pelo método do pó (PXRD) e por Calorimetria Exploratória 
Diferencial (DSC). Os resultados obtidos por PXRD para o cocristal, quando 
comparados com aqueles obtidos para os compostos de partida, evidenciaram a 
formação de uma nova fase cristalina, cujo difratograma mostrou o aparecimento de 
novos picos entre 2º e 3,5º (2θ) e o deslocamento de outros. A curva DSC confirmou 
a formação do cocristal resultante da interação da DPS com o PABA na razão molar 
de 1:2, pois este novo material exibiu um único pico endotérmico e bem definido, que 
foi atribuído a um evento de fusão. A variação de entalpia evidencia a estabilidade de 
fase e a pureza do produto de cocristalização. Este evento ocorreu em temperatura 
inferior ao ponto de fusão da DPS, sugerindo que a nova forma farmacêutica deste 
fármaco seja mais solúvel. Assim, os resultados deste estudo confirmaram a formação 
do cocristal de DPS-PABA (1:2). Este novo material mostra-se uma alternativa 
promissora para melhorar a solubilidade aquosa da DPS e aumentar a sua eficácia do 
tratamento de doenças. 
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1 INTRODUÇÃO 
A dapsona (DPS) pertence ao grupo das sulfonas. É um fármaco 

antibacteriano, com ação bacteriostática e leprostático utilizado no tratamento da 

tuberculose, malária, dermatoses, pneumonias decorrentes da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS) e, em associação a outros medicamentos, no 

tratamento da hanseníase(1). No tratamento da hanseníase, a DPS encontra-se 

disponível para administração oral (comprimidos) tanto para adultos quanto crianças, 

independentemente de sua forma clínica. As doses diárias de DPS são prescritas por 

um tempo definido que varia de 6 a 12 meses conforme o estágio da doença(2).  

Por possuir baixa solubilidade em água (0,38 mg/mL) e alta permeabilidade 

membranar, a DPS é classificada como um fármaco da Classe II, de acordo com o 

Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB).  A absorção do fármaco por via oral 

depende de sua liberação, dissolução ou solubilização em condições fisiológicas, bem 

como sua permeabilidade através das membranas do trato gastrointestinal. Por se 

enquadrar na Classe II, a DPS está sujeita a ter problemas com sua 

biodisponibilidade(3). 

Neste sentido, a eficácia de fármacos se encontra diretamente ligada à sua 

permeabilidade e solubilidade, sendo estes fatores determinantes para a 

biodisponibilidade das formulações farmacêuticas(4), que pode ser definida como a 

quantidade de fármaco que atinge a circulação sanguínea, ou a porcentagem de 

aproveitamento do mesmo(5). Assim, o desenvolvimento de novas formas sólidas 

farmacêuticas como hidratos, solvatos e cocristais aparecem com o propósito de 

auxílio na produção de medicamentos para tratamentos mais eficientes.  

Os cocristais são compostos que exibem estruturas cristalinas constituídas por 

interações não covalentes, sendo formados a partir de duas espécies neutras unidas, 

um princípio ativo e um coformador(6). Suas principais características auxiliam 

consideravelmente no processo de obtenção de um fármaco, à medida que favorece 

no desenvolvimento dos medicamentos proporcionando uma melhoria de suas 

propriedades inerentes a solubilidade e a biodisponibilidade(7) Logo, o uso de 

cocristais de fármacos se mostra viável e interessante, tendo em vista que o mesmo 

não altera as propriedades terapêuticas do composto e ainda, possibilitam melhorias 

de certas características físico-químicas do fármaco, a exemplo, aumento da 

solubilidade. 
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Diante da necessidade de melhoria na biodisponibilidade da DPS e do aumento 

da sua atividade terapêutica, é de suma importância o desenvolvimento de novas 

formas farmacêuticas deste fármaco. Assim, este estudo propõe a síntese e a 

caracterização de cocristal de DPS utilizando ácido paraminobenzóico PABA como 

coformador. Este novo material possibilitará a ampliação da aplicabilidade deste 

fármaco, além de ser potencialmente eficiente na tentativa de elevar sua solubilidade 

aquosa, possibilitando melhoria em sua absorção quando ministrada a pacientes. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 Materiais 
 Os reagentes utilizados para obtenção do material DPS-PABA (1:2) foram os 

reagentes sólidos dapsona (DPS), ácido paraminobenzóico (PABA) e os reagente 

líquidos etanol e acetona. Todos fornecidos pela Sigma-Aldrich com pureza igual ou 

superior a 97%. 

 

2.2 Obtenção da amostra DPS-PABA (1:2) 
 Para obtenção do material a técnica de evaporação lenta do solvente (ELS) foi 

utilizada, esta técnica consiste na evaporação lenta do solvente de uma solução onde 

um sólido foi solubilizado, neste caso, fármaco e coformador(8). Para tanto, foram 

pesadas massas de DPS e PABA de modo a se obter uma massa total de 

aproximadamente 400 mg respeitando a proporção molar de 1:2. Em seguida as 

massas foram transferidas para um béquer de 150 mL, ao qual foram adicionados 20 

mL de etanol e 20 mL de acetona para completa solubilização dos componentes. A 

solução resultante, foi devidamente coberta com filme PVC, onde foram feitos 

pequenos furos, em seguida colocada em repouso em incubadora a temperatura de 

8±1 ºC, onde permaneceu até a completa evaporação da mistura de solvente. Para 

fins de comparação e observação de polimorfismo, amostras de DPS e PABA foram 

recristalizadas (DPS_rec, PABA_rec) utilizando a mesma metodologia descrita para a 

obtenção do cocristal. 

 

2.3 Caracterização dos compostos de partida recristalizados (DPS_rec e 
PABA_rec) e cocristal DPS-PABA (1:2) 
2.3.1 Difração de Raios X pelo método do pó (PXRD)  
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 A técnica de Difração de Raios X se destaca pela caracterização estrutural e 

conformacional de um composto de acordo com a organização estrutural dos átomos, 

sendo fundamental na determinação da estrutura e composição de compostos como 

cocristais e polimorfos(3,9). Os difratogramas obtidos para os compostos de partida 

recristalizados (DPS_rec e PABA_rec) como para o cocristal DPS-PABA (1:2) foram 

obtidos por meio do difratômetro de Raios-X, modelo MiniFlex II, marca Rigaku, com 

radiação Cu Kα (λ = 1,5418 Å), operando com tensão de 40 kV e corrente de 30 mA. 

Os padrões de difração foram analizados de 2º a 45º (2θ), utilizando passo de 0,02º 

com tempo de contagem de 2,0 seg./passo.  

 

2.3.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)  

 A técnica de calorimetria exploratória diferencial (DSC) é empregada para 

medir a diferença de fluxo de calor entre uma substância e um material de referência 

em função de uma programação de temperatura (aquecimento ou resfriamento). Os 

dados obtidos dizem respeito aos fenômenos físico-químicos capazes de causar 

variações de calor como ebulição, fusão, oxidação, desidratação e decomposição(10) 

na amostra analisada.  Para medida de DSC nas amostras dos compostos de partida 

recristalizados (DPS_rec e PABA_rec) e para o cocristal DPS-PABA (1:2), uma massa 

de 2 mg de amostra  foi pesada em cadinho de alumínio e analisado em DSC da 

marca Shimadzu InstrumentsI, modelo DSC-60. O intervalo de aquecimento utilizado 

foi de 25 a 200 ºC, sob atmosfera de ar com fluxo de 50 mL / min. e razão de 

aquecimento de 5 ºC / min. Para a análise o cadinho com a amostra foi fechado. Como 

referência um cadinho de alumínio vazio fechado foi utilizado. 

As medidas de DSC foram realizadas em célula DSC-60 de marca Shimadzu, com 

aproximadamente 2,0 mg da amostra em cadinhos de alumínio fechados. A faixa de 

aquecimento utilizada foi entre 21 a 200 ºC, sob atmosfera de ar (50 mL/min) e razão 

de aquecimento de 5 ºC/min. Como referência um cadinho de alumínio vazio fechado 

foi utilizado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Difração de raios X (PXRD) e refinamento pelo método Rietveld 
 Pelo fato de a DPS apresentar polimorfismo, o mesmo foi submetido ao mesmo 

processo de síntese aplicado a mistura binária DPS-PABA (1:2) objetivando a 

comparação entre a fase obtida após o processo de recristalização por ELS com a 
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fase existente antes do processo, sendo realizado refinamento Rietveld dos 

compostos de partida DPS e PABA.  

A Figura 1 apresenta o padrão de PXRD em associação com o método Rietveld 

para as amostras de DPS_rec(a) e DPS(b). Nela, observa-se que as duas amostram 

correspondem a mesma fase, estando a DPS_rec em sua forma mais estável, forma 

III apresentando estrutura cristalina referente ao sistema ortorrômbico, com quatro 

moléculas por célula unitária, pertencente ao grupo espacial P212121 com parâmetros 

de rede, a = 8,057(2), b = 25,554(6) e c = 5,756(2)(11). 

 

 

Na Figura 2 é apresentado o padrão de PXRD, também em associação com o 

método Rietveld, para as amostras de PABA_rec (a) e PABA (b). 

 

 

Observa-se que após a recristalização por ELS não foi gerada nenhuma fase 

diferente do material de partida para o PABA_rec, sendo este em termos de estrutura 

(a) (b) 

Figura 1 - Difratogramas da DPS_rec(a) e DPS(b) refinados pelo método de Rietveld 

Figura 2 - Difratogramas da PABA_rec(a) e PABA(b) refinados pelo método de Rietveld 

(a) (b) 
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cristalina igual ao composto inicial. Mediante refinamento, identificou-se que o PABA 

possui estrutura cristalina correspondente ao sistema monoclínico, pertencente ao 

grupo espacial P21/n, com parâmetros de rede a = 18,571 (1) Å, b = 3,843 (1) Å, c = 

18,632 (1) Å.(12).  

Pode-se afirmar que para ambos os compostos, DPS e PABA, o processo de 

recristalização, em meio a composição de solventes etanol e acetona não promoveu 

alteração estrutural, não ocorrendo assim a formação de polimorfos. 

A Figura 3 apresenta o difratograma para a composição DPS-PABA (1:2) bem 

como o dos compostos individuais recristalizados, DPS_rec e PABA_rec. 

 

 

A partir dos difratogramas de PRDX pode-se observar na análise do sistema 

DPS-PABA (1:2) investigado, o aparecimento de picos na região de baixo ângulo, 

2,74º, 3,00º e 3,64º, como também o aparecimento de um novo pico em 33,22º, 

observando-se também o desaparecimento dos picos 12,88º e 28,85º, referente a 

DPS rec.  

Assim, a análise de PXRD evidencia a formação de um novo arranjo cristalino 

para o material DPS-PABA (1:2), tendo em vista que seu espectro apresenta 

Figura 3 - Difratograma PRDX da composição DPS-PABA (1:2) e compostos individuais recristalizados, 
obtidos por ELS. 
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diferenças entre os espectros dos compostos individuais, podendo-se afirmar sucesso 

na obtenção de um novo material. 

 

3.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 
 Com a finalidade de averiguar a formação de polimorfo das substâncias 

utilizadas para a obtenção do possível cocristal, foi realizado análise do 

comportamento térmico para a DPS e PABA antes e após o processo de 

recristalização por ELS. 

Na Figura 4 (a) é apresentado as curvas de DSC para a DPSREC, onde pode-

se observar a não ocorrência de variações significativas no comportamento térmico 

para a substância antes e depois da recristalização. O mesmo pode ser observado 

para a curva de DSC para o PABA e PABAREC, Figura 4 (b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vale ressaltar que a não sobreposição total das curvas pode estar relacionada 

com o fato do processo de ELS alterar características físicas da substância, como 

tamanho de partícula e compactação(13). 

A Figura 5 representa as curvas de DSC para DPS e PABA recristalizados 

individualmente e para o sistema binário DPS-PABA (1:2) investigado como possível 

cocristal. 

 

 

(a) 

(b) 
Figura 4 - Curva de DSC para DPS, DPSREC (a) e PABA, PABAREC (b) 

(a) 
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Figura 5 - Curvas de DSC para da composição DPS-PABA (1:2) e compostos individuais 

recristalizados obtidos por ELS 
 

Pela análise dos compostos recristalizados, a DPSREC apresentou dois eventos 

endotérmicos, um em com Tonset = 81,0 ºC e Tonset = 176,6 ºC, sendo o pico em 81,0 

ºC característico da transição de fase da DPS, de sua fase III para fase II, e o pico em 

176 ºC referente a fusão, ambos relatados na literatura por Lammer e colaboradores 

(2012)(13). O PABA apresenta apenas um evento endotérmico com Tonset = 186 ºC 

característico do processo de fusão.  

A curva de DSC do sistema DSC-PABA (1:2) apresentou um evento 

endotérmico em aproximadamente 140 ºC (Tonset = 139,22 ºC), podendo ser 

relacionado com a transição de fase da DPS, partindo da forma III para II, e pico único 

de decomposição em aproximadamente 172 ºC (Tonset = 171,76 ºC). Observa-se que 

o material DPS-PABA (1:2) apresentou temperatura de fusão menor que os 

apresentados pelos compostos de partida, fato que sugere a formação de um material 

distinto dos componentes iniciais, e assim apresentando indícios da obtenção do 

cocristal de DPS-PABA (1:2). 

 

4. CONCLUSÃO 
 As sínteses de novas formas farmacêuticas têm se mostrado eficaz na melhoria 

da biodisponibilidade de fármacos. Os cocristais destacam-se por proporcionar melhor 

solubilidade aquosa garantindo eficiência e segurança durante sua aplicação, além de 

serem mais estáveis que outras formas farmacêuticas como coamorfos. 
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Dessa forma, por meio da síntese proposta foi desenvolvido um possível 

cocristal inédito utilizando a DPS como API e a PABA como coformador. Tal resultado 

pôde ser evidenciado pelas caracterizações de PXRD que mostra surgimento de 

novos picos, desaparecimento de picos bem como o deslocamento de outros para o 

sistema DPS-PABA (1:2) quando comparado aos compostos de partida. O 

refinamento de Rietveld constatou que as fases apresentadas pelos compostos de 

partidas são iguais as iniciais mesmo após a recristalização, o que demonstra a não 

formação de polimorfismo para ambos os compostos. A análise de DSC para a 

composição DPS-PABA (1:2) apresentou evento em temperatura inferior ao ponto de 

fusão da DPS, sugerindo que a nova forma farmacêutica deste fármaco seja mais 

solúvel. Assim, os resultados deste estudo confirmaram a formação do cocristal de 

DPS-PABA (1:2). Este novo material mostra-se uma alternativa promissora para 

melhorar a solubilidade aquosa da DPS e aumentar a sua eficácia do tratamento de 

doenças. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF DAPSONE COCRYSTAL WITH 
PARA AMINOBENZOIC ACID 

 
ABSTRACT 

Dapsone (DPS) is an oral antibiotic used to treat diseases caused by microbacteria, 
such as tuberculosis and leprosy. It belongs to Class II of the Biopharmaceutical 
Classification System because it shows water solubility. This fact contributes to the 
reduction of its bioavailability and its therapeutic efficacy. The synthesis of novel solid 
drug dispersions, such as cocristates, has been a highly feasible alternative for 
improving the physico-chemical properties of drugs, such as increasing water solubility 
and improving their therapeutic efficacy. Thus, this work aimed to synthesize and 
characterize a new DPS cocrystal using para-aminobenzoic acid (PABA) as a 
conformer. For this, the synthesis of this cocrystal was carried out using the slow 
solvent evaporation method, where masses of DPS and PABA in the molar ratio of 1: 
2 were weighed. These masses were placed in a 50 mL beaker, where 40 mL of the 
ethanol / acetone mixture (1: 1 v / v) was added for complete solubilization of the 
compounds. This solution was then allowed to stand at 8 ° C for 15 days. The final 
product was left in an oven with forced air circulation at 30 ° C for 2 hours to ensure 
complete evaporation of the solvents. For comparison purposes, the individualized 
starting compounds (DPS and PABA) were recrystallized by the same cocrystallisation 
process. Subsequently, the starting compounds and the cocrystalline DPS-PABA (1: 
2) were characterized by powder X-ray diffraction (PXRD) and differential scanning 
calorimetry (DSC). The results obtained by PXRD for the cocrystal, when compared to 
those obtained for the starting compounds, evidenced the formation of a new 
crystalline phase, whose diffractogram showed the appearance of new peaks between 
2º and 3,5º (2θ) and the displacement of others. The DSC curve confirmed the 
formation of the cocrystal resulting from the interaction of DPS with PABA in the molar 
ratio of 1: 2, as this new material exhibited a single well defined endothermic peak, 
which was attributed to a fusion event. The enthalpy change shows the phase stability 
and the purity of the cocrystallization product. This event occurred at a temperature 
below the melting point of DPS, suggesting that the new pharmaceutical form of this 
drug is more soluble. Thus, the results of this study confirmed the formation of the 
DPS-PABA cocrystal (1: 2). This new material shows a promising alternative for 
improving the aqueous solubility of DPS and increasing its efficacy in the treatment of 
diseases. 
Keywords: Dapsone, paraminobenzoic acid, cocristal. 
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