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INTRODUÇÃO 

A sertralina é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina e, é indicada para tratar 
sintomas de depressão e ansiedade, pois possui perfil seguro, poucos efeitos adversos, 
indicados na fase aguda e na manutenção dos episódios depressivos em idosos, principais 
consumidores de medicamentos distribuídos pelo SUS. Medicamentos podem apresentar 
desvios de qualidade. Os métodos termoanalíticos avaliam o comportamento das 
sustâncias mediante um programa de temperatura e são utilizados no controle de qualidade 
de medicamentos.  
 
OBJETIVO(S) 

Avaliar a qualidade de comprimidos genéricos de sertralina 50 mg, distribuídos na rede 

pública de munícipios do RS usando análise térmica diferencial (DTA) e termogravimetria 

(TGA).  

MÉTODOS 

Foram usadas 16 amostras de genéricos, a substância química de referência (SQR) e o 
medicamento de referência (Zoloft®). DTA/TGA foram realizados em termobalança na faixa 
de 25-600°C, taxa de aquecimento de 10°C/mín-1, sob atmosfera de N2. A DTA nos fornece 
a temperatura de início de fusão (tonset), do pico de fusão (tpeak) e do final da fusão 
(tendset). A TGA nos fornece as perdas de massa em função da temperatura e a tonset de 
degradação. 
 
RESULTADOS 

Na DTA a SQR apresentou tonset de 246,76°C, enquanto o Zoloft® apresentou 232,44°C. 
A4 apresentou tonset menor que o Zoloft®. A3, A11, A13, A15 e A16 obtiveram tonset 
próxima ao Zoloft® e A6 e A8 ficaram mais próximas à SQR. Picos adicionais foram 
observados antes da fusão do fármaco nos genéricos e no referência quando comparados 
com a SQR, que apresenta apenas um pico, assim como A13 e A16. Zoloft®, A1-A5, A7, 
A9-A12, A14 e A15 possuem dois picos que indicam a fusão de excipientes. Na TGA a SQR 
obteve tonset de 256,12°C, enquanto o Zoloft® obteve 251,04°C. A1-A4, A6-A8, A11, A12 
e A16 ficaram próximas ao Zoloft®. A5, A9, A10, A14 e A15 obtiveram tonset acima do 

mailto:174053@upf.br
mailto:laisaparizzi@gmail.com
mailto:174043@upf.br


  
 

 

 

 

Zoloft® e menores que a SQR. A faixa de fusão da sertralina descrita na literatura é de 
245–246°C, de acordo com o resultado encontrado na DTA da SQR. Porém, os 
comprimidos testados, tiveram a tonset diminuída e a presença de picos adicionais, como 
na TGA em que se verificou um adiantamento da tonset de degradação. 
 
CONCLUSÃO 

Neste estudo, os genéricos e o referência demonstraram modificações nas faixas de fusão 
e de degradação em relação à SQR. Essas alterações podem afetar a estabilidade do 
fármaco, trazendo riscos, principalmente aos idosos, que são acometidos por várias 
enfermidades e fazem o uso de polifarmácia.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Análise térmica; Controle de qualidade; Sertralina. 

 

 


