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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "SAL FUMA

RATO DE (ALFA S, BETA R}-6-BROMO-ALFA-[2-(DIMETILAMINO)ETIL]-

2-METÓXl-ALF A-1-NAFT ALENI L-BET A-FENIL-3-QUINOLINAET ANOL". 

A presente invenção refere-se ao sal fumarato de (alfa S, beta 

5 R)-6-bromo-alfa- [2-(dimetilamino)etil] -2-metóxi-alfa- 1 -naftalenil-beta -fenil-

3-quinolinaetanol, em particular (alfa S, beta R)-6-bromo-alfa- (2-

(dimetilamino)etil] -2-metóxi-alfa-1-naftalenil-beta-fenil-3-quinolinaetanol 

(2E)-2-butenodioato (1 :1 ); a composições farmacêuticas contendo o referido 

sal fumarato, à preparação do sal e das composições farmacêuticas. 

1 O 6-bromo-a-[2-( dimetilamino )etil]-2-metóxi-a-1-naftalenil-'3-fenil-3-

quinolinaetanol e formas esteroisoméricas do mesmo são divulgados em 

W02004/011436 como agentes antimicobacterianos úteis para o tratamento 

de doenças micobacterianas, particularmente aquelas doenças causadas 

por micobactérias patogênicas como Mycobacterium (M.) tuberculosis, M. 

15 bovis, M. avium e M. marinum. 

Enantiômero (alfa S, beta R)~6-bromo-a-[2-(dimetilamino)etil]-2-

metóxi-a-1- naftalenil-p-fenil-3-quinolinaetanol corresponde ao composto 12 

(ou o enantiômero A1) de W02004/011436 e é um composto preferido para 

tratar doenças micobacterianas, em particular tuberculose. 

20 Foi verificado que o sal fumarato de (alfa S, beta R)-6-bromo-

alfa-[2- ( dimetilamino )etil]-2-metóxi-alfa-1-naftalenil-beta-fenil-3- quinolinae

tanol é não higroscópico e estável. Devido à sua solubilidade em água e sua 

taxa de dissolução, uma composição farmacêutica contendo o referido sal 

pode ser obtida com uma biodisponibilidade aceitável. 

25 Assim, a presente invenção refere-se ao sal fumarato de (alfa S, 

beta R)-6-bromo- alfa- [2-( dimetilamino )etil] -2-metóxi-alfa- 1 -naftalenil-beta

fenil-3-quinolinaetanol, em particular (alfa S, beta R)-6-bromo-alfa-[2-

( dimetilamino) etil]-2-metóxi-alfa- 1 -naftalenil-beta-fenil-3 -quinolinaetanol 

(2E)-2- butenodioato (1 :1) representado pela seguinte fórmula: 
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O sal fumarato da presente invenção pode ser preparado pela 

reação da base livre correspondente com ácido fumárico na presença de um 

solvente adequado, como por exemplo, isopropanol. 

O presente sal apresenta atividade contra Micobactérias incluin-

5 do cepas resistentes a fármacos, em particular Mycobacterium tuberculosis, 

M. bovis, M. avium, M. leprae e M. marinum, especialmente contra Mycobac

terium tuberculosis, incluindo cepas resistentes a fármaco de M. tuberculo

sis. O sal apresenta atividade contra cepas de Micobactérias ativas, sensí

veis, susceptíveis e cepas de Micobactérias latentes, inativas, persistentes. 

10 O termo "resistente a fármaco" como usado acima ou abaixo é 

um termo bem entendido pela pessoa especializada em microbiologia. Uma 

micobactéria resistente a fármaco é uma micobactéria que não é mais sus

ceptível a pelo menos um fármaco anterionnente eficaz; que tenha desen

volvido a capacidade de suportar ataque antibiótico de pelo menos um fár-

15 maco anteriormente eficaz. Uma cepa resistente a fármaco pode transmitir 

sua capacidade de suportar à sua progenia. Essa resistência pode ser devi

da a mutações genéticas aleatórias na célula bacteriana que altera sua sen

sibilidade a um único fármaco ou a diferentes fármacos. Tuberculose MDR é 

uma forma específica de tuberculose resistente a fármaco devida a uma bac-

20 téria resistente a pelo menos isoniazida e rifampicina (com ou sem resistên

cia a outros fármacos), que são atualmente os fármacos mais poderosos 

contra TB. Assim, sempre que usado anteriormente ou a seguir "resistente a 

fármaco" inclui resistente a multifármacos. 

Mycobacterium tuberculosis resulta em mais de 2 milhões de 

25 mortes por ano e é a causa principal de mortalidade em pessoas infectadas 

com HIV. A despeito de décadas de programas de controle de tuberculose 
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{TB), cerca de 2 bilhões de pessoas são infectadas por M. tuberculosis, em

bora assintomaticamente. Cerca de 10% destes indivíduos estão em risco de 

desenvolverem TB ativa durante sua seu período de vida. Existe assim uma 

grande necessidade de fármacos para tratar TB ativa. A epidemia global de 

5 TB é estimulada pela infecção de pacientes com HIV com TB e o aumento 

de cepas de TB resistentes a multifármacos (MDR-TB). A reativação de TB 

latente é um alto fator de risco para o desenvolvimento da doença e é res

ponsável por 32% das mortes em indivíduos infectados com HIV. Para con

trolar epidemia de TB, é necessário descobrir novos fármacos que possam 

1 O também eliminar bacilos inativos ou latentes. O TB inativo pode ser reativado 

e causar doença por vários fatores como supressão da imunidade do hospe

deiro pelo uso de agentes imunossupressores como antibióticos contra fator 

de necrose tumoral a ou interferon-y. No caso de pacientes HIV positivos o 

único tratamento profilático disponível para TB latente são regimes de dois-

15 três meses de rifampicina, pirazinamida. A eficácia do regime de tratamento 

ainda não é clara e além do mais a duração dos tratamentos é uma impor

tante restrição nos ambientes com recursos limitados. Assim, existe uma 

necessidade drástica de identificação de novos fármacos, que possam agir 

como agentes quimioprofiláticos para indivíduos veículos de bacilos latentes 

20 de TB. 

Os bacilos tubérculos penetram em indivíduos saudáveis por i

nalação; eles são fagocitados pelos macrófagos alveolares dos pulmões. 

Isto conduz a resposta imune potente e formação de granulomas, que con

sistem de macrófagos infectados com M. tuberculosis rodeados por células 

25 T. Após um período de 6-8 semanas a resposta imune do hospedeiro causa 

morte de células infectadas por necrose e acumulação de material caseoso 

com certos bacilos extracelulares, rodeados por macrófagos, células epite

lóides e camadas de tecido linfóide na periferia. No caso de indivíduos sau

dáveis, a maior Parte das micobactérias são mortas nestes ambientes, mas 

30 uma pequena proporção de bacilos ainda sobrevivem, e são considerados 

como existindo em um estado hipometabólico de não replicação e são tole

rantes à eliminação por fármacos anti-TB como isoniazid. Estes bacilos po-
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dem permanecer nos ambientes fisiológicos alterados mesmo durante a vida 

inteira do indivíduo sem apresentar quaisquer sintomas clínicos de doença. 

Entretanto, em 10% dos casos estes bacilos latentes podem se reativar e 

causar doença. Uma das hipóteses acerca do desenvolvimento destas bac-

5 térias persistentes é o ambiente pato-fisiológico em lesões humanas, a sa

ber, tensão reduzida de oxigênio, limitação de nutrientes, e pH ácido. Foi 

postulado que estes fatores tornam estas bactérias fenotipicamente toleran

tes a fármacos antimicobacterianos importantes. 

A atividade antimicobacteriana da base livre está descrita em 

1 O WO 2004/011436, que é aqui incorporada por referência. 

Devido à atividade antimicobacteriana, o presente composto é 

útil no tratamento de uma infecção micobacteriana. Em geral, o composto da 

presente invenção pode ser útil no tratamento de mamíferos de sangue 

quente infectados com micobactéria. Assim, o presente composto pode ser 

15 usado como um medicamento. Em particular, o composto da presente in

venção pode ser usado como um medicamento para tratar ou prevenir uma 

infecção micobacteriana. O referido uso como medicamento ou método de 

tratamento compreende a administração a indivíduos infectados com Mico

bactérias, em particular com Mycobacterium tuberculosis, de um quantidade 

20 eficaz para combater a infecção por Micobactérias. Em particular, o presente 

composto pode ser usado na fabricação de um medicamento para o trata

mento ou a prevenção de uma infecção micobacteriana, preferivelmente pa

ra o tratamento de uma infecção por Mycobacterium tuberculosis. 

Tendo em vista a utilidade do presente composto, é também for-

25 necido um método de tratamento de mamíferos, incluindo humanos, que so

frem de ou um método de evitar que mamíferos de sangue quente, incluindo 

humanos, sofram de uma infecção micobacteriana, especialmente uma in

fecção por Mycobacterium tuberculosis. O referido método inclui a adminis

tração, preferivelmente administração oral, de um quantidade efetivo de um 

30 sal da presente invenção a mamíferos incluindo humanos. 

Portanto, a presente invenção também se refere a uma compo

sição farmacêutica contendo um portador farmaceuticamente aceitável e 
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como ingrediente ativo um quantidade terapeuticamente eficaz do sal fuma

rato de (aS, pR)-6-bromo-a-[2- {dimetilamino)etil)-2-metóxi-a- 1 -naftalenil-P

fenil-3-quinolinaetanol, em particular (alfa S, beta R)-6-bromo-alfa-[2-

( dimetilamino )etil]-2-metóxi-alfa- 1-naftalenil-beta-fenil-3-quinolinaetanol 

5 (2E)-2-butenodioato (1 : 1 ). 

O presente composto pode ser formulado em várias composi-

ções farmacêuticas para fins de administração. Como composições apropri

adas podem ser citadas todas as composições usualmente empregadas pa

ra administração sistemática de fármacos. Para preparar as composições 

1 O farmacêuticas desta invenção, uma quantidade eficaz do presente sal, como 

o ingrediente ativo, é combinado em mistura íntima com um portador farma

ceuticamente aceitável, portador esse que pode tomar várias formas depen

dendo da forma de preparação desejada para administração. Estas compo

sições farmacêuticas são desejáveis em forma de dosagem unitária adequa-

15 da, particularmente, para administração oral. Por exemplo, no preparo das 

composições em forma de dosagem oral, quaisquer dos meios farmacêuti

cos usuais podem ser empregados como, por exemplo, água, glicóis, óleos, 

alcoóis e similares no caso de preparações líquidas orais como suspensões, 

xaropes, elixires, emulsões e soluções; ou veículos sólidos como amidos, 

20 açúcares, caulim, diluentes, lubrificantes, ligantes, agentes desintegrantes e 

similares no caso de pós, pílulas, cápsulas, e comprimidos. Por causa de 

sua facilidade de administração, comprimidos e cápsulas representam as 

formas de dosagem unitária oral mais vantajosas, caso em que veículos 

farmacêuticos sólidos são obviamente empregados. Para composições pa-

25 renterais, o portador usualmente incluirá água estéril, pelo menos em grande 

Parte, embora outros ingredientes, por exemplo, para auxiliar a solubilidade, 

possam ser incluídos. Soluções injetáveis, por exemplo, podem ser prepara

das nas quais o portador compreende solução salina, solução de glicose ou 

uma mistura de solução salina e de glicose. Suspensões injetáveis podem 

30 também ser preparadas, caso em que veículos líquidos apropriados, agentes 

de suspensão e similares podem ser empregados. São também incluídas 

preparações em forma sólida, que são projetadas para serem convertidas, 
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um pouco antes do uso, em preparações em forma líquida. Nas composi

ções adequadas para administração percutânea, o portador opcionalmente 

inclui um agente melhorador de penetração e/ou um agente umectante ade

quado, opcionalmente combinado com aditivos adequados de qualquer natu-

5 reza em menores proporções, aditivos esses que não introduzem um efeito 

deletério significativo na pele. Os referidos aditivos podem facilitar a adminis

tração à pele e/ou podem ser úteis para o preparo das composições deseja

das. Estas composições podem ser administradas de várias maneiras, por 

exemplo, como um adesivo transdérmico, como um spot-on, como uma po-

1 O mada. O sal da presente invenção pode também ser administrado via inala

ção ou insuflação por meio de métodos e formulações empregados na técni

ca para administração desta maneira. Assim, em geral o sal da presente in

venção pode ser administrado aos pulmões na forma de uma solução, uma 

suspensão ou um pó seco. Qualquer sistema desenvolvido para a transfe-

15 rência de soluções, suspensões ou pó secos via oral ou inalação ou insufla

ção nasal é adequado para a administração do presente composto. 

É especialmente vantajoso formular as composições farmacêuti

cas acima mencionadas em forma de dosagem unitária para facilitar a admi

nistração e para a uniformidade da dosagem. Forma de dosagem unitária 

20 neste contexto refere-se a unidades fisicamente discretas adequadas como 

dosagens unitárias, cada unidade contendo uma quantidade predeterminada 

do ingrediente ativo calculado para produzir o desejado efeito terapêutico em 

associação com o portador farmacêutico requerido. Exemplos dessas formas 

de dosagem unitária são comprimidos (incluindo comprimidos riscados (para 

25 divisão) ou revestidos), cápsulas, pílulas, pacotes de pó, wafers, supositó

rios, soluções ou suspensões injetáveis e similares, e múltiplos segregados 

dos mesmos. 

A dosagem exata e a frequência da administração depende da 

condição particular que está sendo tratada, da gravidade da condição que 

30 está sendo tratada, da idade, peso, sexo, extensão do distúrbio e condição 

física geral do paciente particular, bem como de outra medicação que o indi

víduo esteja tomando, como é bem conhecido pelo versado na técnica. Além 
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disso, é evidente que a referida quantidade diária eficaz pode ser reduzida 

ou aumentada dependendo da resposta do paciente tratado e/ou dependen

do da avaliação do médico que está prescrevendo os compostos da presen

te invenção. 

Preferivelmente, as composições farmacêuticas da presente in

venção contêm quantidades do presente sal fumarato equivalentes a cerca 

de 1 mg a cerca de 1000 mg da base livre correspondente, mais preferivel

mente de cerca de 1 O mg a cerca de 750 mg da base livre correspondente, 

ainda mais preferivelmente de cerca de 50 mg a cerca de 500 mg da base 

1 O livre correspondente, no máximo da preferência as presentes composições 

farmacêuticas contêm cerca de 100 mg da base livre correspondente [sic] 

(equivalente base). 

Dependendo do modo de administração, a composição farma

cêutica preferivelmente conterá de 0,05 a 99% em peso, mais preferivelmen-

15 te de 0, 1 a 70% em peso, ainda mais preferivelmente de O, 1 a 50% em peso 

do ingrediente ativo, e, de 1 a 99,95% em peso, mais preferivelmente de 30 

a 99,9% em peso, ainda mais preferivelmente de 50 a 99,9% em peso de um 

portador farmaceuticamente aceitável, todas as percentagens sendo basea

das no peso total da composição. 

20 Uma modalidade interessante da presente invenção refere-se a 

uma composição farmacêutica oral, isto é uma composição farmacêutica 

adequada para administração oral, contendo um portador farmaceuticamen

te aceitável e como ingrediente ativo um quantidade terapeuticamente eficaz 

do presente sal. Em particular, a composição farmacêutica oral é uma com-

25 posição farmacêutica oral sólida, mais em particular um comprimido ou cáp

sula, ainda mais em particular um comprimido. Foi verificado que a adminis

tração oral do presente sal em uma forma de dosagem sólida a pacientes 

alimentados resultou em uma maior biodisponibilidade quando comparada a 

administração a pacientes em jejum. Em condições de "alimentado" a bio-

30 disponibilidade oral de uma forma de dosagem sólida foi comparável à bio

disponibilidade de uma solução oral. Assim, a forma de dosagem sólida oral 

é preferivelmente administrada a pacientes alimentados. 
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Neste contexto, o termo "cerca de" em relação a um valor numé

rico x significa, por exemplo, x ±10%. 

O tamanho de partícula do presente sal fumarato é preferivel

mente inferior a 200 µm. 

As composições farmacêuticas da presente invenção preferivel

mente contêm um agente umectante. 

Como agente umectante nas composições da invenção, podem 

ser usados quaisquer dos agentes umectantes fisiologicamente toleráveis 

adequados para uso em uma composição farmacêutica. 

1 O É bem conhecido na técnica que o agente umectante é um com-

posto anfifílico; ele contém porções hidrofílicas polares bem como porções 

hidrofóbicas não polares. 

Os termos "hidrofílico" ou "hidrofóbico" são relativos. 

A hidrofilicidade ou hidrofobicidade relativa de um agente umec-

15 tante pode ser expressa por seu valor de equilíbrio hidrofílico- lipofílico ("va

lor HLB). Agentes umectantes com valor HLB menor são categorizados co

mo sendo agentes umectantes "hidrofóbicos" enquanto agentes umectantes 

com valor HLB maior são categorizados como sendo agentes umectantes 

"hidrofílicos". Como uma regra prática, agentes umectantes tendo um valor 

20 HLB superior a cerca de 1 O são geralmente considerados como sendo agen

tes umectantes hidrofílicos; agentes umectantes tendo um valor HLB menor 

que cerca de 1 O são geralmente considerados como sendo agentes umec

tantes hid rofóbicos. 

As presentes composições preferivelmente contêm um agente 

25 umectante hidrofílico. deve ser apreciado que o valor HLB de um agente 

umectante é somente um guia bruto para indicar a hidrofilicida

de/hidrofobicidade de um agente umectante. O valor HLB de um agente u

mectante particular pode variar dependendo do método usado para determi

nar o valor de HLB; pode variar dependendo de sua fonte comercial; é sujei-

30 to a variabilidade de batelada para batelada. Um versado na técnica pode 

prontamente identificar agentes umectantes hidrofílicos adequados para uso 

nas composições farmacêuticas da presente invenção. 
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O agente umectante da presente invenção pode ser um agente 

umectante aniônico, catiônico, zwitteriônico ou não-iônico, o último sendo 

preferido. O agente umectante da presente invenção pode também ser uma 

mistura de dois ou mais agentes umectantes. 

Agentes umectantes adequados para uso nas composições da 

presente invenção são listados abaixo. Deve ser enfatizado que a referida 

lista de agentes umectantes é somente ilustrativa, representativa e não e

xaustiva. Assim, a invenção não é limitada aos agentes umectantes listados 

abaixo. Nas presentes composições, também misturas de agentes umectan-

1 O tes podem ser usados. 

Agentes umectantes adequados que podem ser usados na pre

sente invenção contêm: 

a) monoésteres de ácidos graxos de polietileno glicol incluindo ésteres de 

ácido láurico, ácido oléico, ácido esteárico, ácido ricinóico e similares com 

15 PEG6, 7, 8,9, 10, 12, 15, 20,25,30, 32,40,45, 50, 55, 100, 200,300, 400, 

600 e similares, por exemplo PEG-6 laurato ou estearato , PEG-7 oleato ou 

laurato, PEG-8 laurato ou oleato ou estearato, PEG-9 oleato ou estearato, 

PEG-10 laurato ou oleato ou estearato, PEG- 12 laurato ou oleato ou estea

rato ou ricinoleato, PEG- 15 estearato ou oleato, PEG-20 laurato ou oleato 

20 ou estearato, PEG-25 estearato, PEG-32 laurato ou oleato ou estearato, 

PEG-30 estearato, PEG-40 laurato ou oleato ou estearato, PEG-45 esteara

to, PEG-50 estearato , PEG-55 estearato, PEG-100 oleato ou estearato, 

PEG-200 oleato, PEG-400 oleato, PEG-600 oleato; (os agentes umectantes 

que pertencem a este grupo são, por exemplo, conhecidos como Cithrol , 

25 Algon, Kessco, Lauridac, Mapeg, Cremophor, Emulgante, Nikkol, Myrj, Cro

det, Albunol, Lactomul) 

b) Diésteres de ácidos graxos de polietileno glicol incluindo diésteres de áci

do láurico, ácido esteárico, ácido pálmico, ácido oléico e similares com PEG-

8, 1 O, 12, 20, 32, 400 e similares, por exemplo PEG-8 dilaurato ou diesteara-

30 to, PEG-1 O dipalmitato, PEG- 12 dilaurato ou diestearato ou dioleato, PEG-

20 dilaurato ou diestearato ou dioleatoPEG-32 dilaurato ou diestearato ou 

dioleato, PEG-400 dioleato ou diestearato; (os agentes umectantes perten-
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centes a este grupo são por exemplo conhecidos como Mapeg, Polialso, 

Kessco, Cithrol) 

c) Misturas de mono e diésteres de ácidos graxos polietileno glicol como por 

exemplo PEG 4-150 mono e dilaurato, PEG 4-150 mono e dioleato, PEG 4-

5 150 mono e diestearato e similares; (os agentes umectantes pertencentes a 

este grupo são, por exemplo, conhecidos como Kessco) 

d) Ésteres de ácidos graxos Polietileno glicol de glicerol, como, por exemplo 

PEG-20 laurato de glicerila ou estearato de glicerila ou oleato de glicerila, 

PEG-30 laurato de glicerila ou oleato de glicerila, PEG- 15 laurato de gliceri-

1 O la, PEG-40 laurato de glicerila e similares; (os agentes umectantes perten

centes a este grupo são, por exemplo, conhecidos como Tagat, Glycerox L, 

Capmul), 

e) produtos de transesterificação de álcool - óleo incluindo ésteres de álco

ois ou poliolcoóis como glicerol, propileno glicol, etileno glicol, polietileno gli-

15 col, sorbitol, pentaeritritol e similares com óleos naturais e/ou hidrogenados 

ou vitaminas solúveis em óleo como óleo de rícino, óleo de rícino hidrogena

do, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, um óleo vegetal comestí

vel, por exemplo óleo de milho, óleo de oliva, óleo de amendoim, óleo de 

semente de palha, óleo de semente de damasco, óleo de amêndoa e simila-

20 res, como PEG-20 óleo de rícino ou óleo de rícino hidrogenado ou glicerí

deos de milho ou glicerídeos de ·amêndoa, PEG-23 óleo de rícino, PEG-25 

óleo de rícino hidrogenado ou trioleato, PEG-35 óleo de rícino, PEG-30 óleo 

de rícino ou óleo de rícino hidrogenado, PEG-38 óleo de rícino, PEG-40 óleo 

de rícino ou óleo de rícino hidrogenado ou óleo de semente de palha, PEG-

25 45 óleo de rícino hidrogenado, PEG-50 óleo de rícino ou óleo de rícino hi

drogenado, PEG-56 óleo de rícino, PEG-60 óleo de rícino ou óleo de rícino 

hidrogenado ou glícerídeos de milho ou glicerídeos de amêndoa, PEG-80 

óleo de rícino hidrogenado, PEG-100 óleo de rícino ou óleo de rícino hidro

genado, PEG-200 óleo de rícino, PEG-8 glicerídeos caprílicos/cápricos, 

30 PEG-6 glicerídeos caprílicos/cápricos, lauroil macrogol-32 glicerídeo, estea

roil macrogol glicerídeo, succinato tocoferil PEG-1000 (TPGS); (os agentes 

umectantes pertencentes a este grupo são, por exemplo, conhecidos como 
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Emalex, Cremophor, Emulgante, Eumulgin, Nikkol, Thornley, Simulsol, Ce

rex, Crovol, Labrasol, Softigen, Gelucire, Vitamina E TPGS), 

f) ácidos graxos poliglicerizados incluindo ésteres de ácidos graxos de poli

glicerol como por exemplo, laurato ou oleato ou estearato de, poligliceril-1 O a 

5 mono e dioleato de pol igliceril-10, polirricinoleato de poligliceril e similares; 

(os agentes umectantes pertencentes a este grupo são, por exemplo, co

nhecidos como Nikkol Decaglin, Caprol ou Polímuls), 

g) derivados de esterol incluindo polietileno glicol derivados de esterol como 

PEG-24 colesterol éter, PEG-30 colestanol, PEG-25 fitoesterol, PEG-30 soja 

1 O esterol e similares; (os agentes umectantes pertencentes a este grupo são 

por exemplo conhecidos como Solulan® ou Nikkol BPSH) 

h) sorbitano ésteres de ácidos graxos de polietileno glicol como, por exem

plo, PEG-1 O laurato de sorbítano, PEG-20 monolaurato de sorbitano ou tries

tearato de sorbitano ou mono-oleato de sorbitano ou trioleato de sorbitano 

15 ou monoisoestearato de sorbitano ou monopalmitato de sorbitano ou mono

estearato de sorbitano, PEG-4 monolaurato de sorbitano, PEG-5 mono

oleato de sorbítano, PEG-6 mono-oleato de sorbitano ou mono laurato de 

sorbitano ou sorbitano monoestearato, PEG-8 monoestearato de sorbitano, 

PEG-30 tetraoleato de sorbitano, PEG-40 oleato de sorbitano ou tetraoleato 

20 de sorbitano, PEG-60 tetraestearato de sorbitano, PEG-80 monolaurato de 

sorbitano, PEG hexaoleato de sorbitol (Atlas G- 1086) e similares; (os agen

tes umectantes pertencentes a este grupo são, por exemplo, conhecidos 

como Liposorb, Tween, Dacol MSS, Nikkol, Emalex, Atlas), 

i) Alquil éteres de polietileno glicol como por exemplo PEG-10 oleil éter ou 

25 cetil éter ou estearil éter, PEG-20 oleil éter ou cetil éter ou estearil éter, PEG-

9 lauril éter, PEG-23 lauril éter (laureth-23), PEG-100 estearil éter e simila

res; (os agentes umectantes pertencentes a este grupo são por exemplo, 

conhecidos como Volpo, Brij) 

j) ésteres de açúcar como, por exemplo, diestearato/monoestearato de saca-

30 rose, monoestearato ou monopalmitato ou monolaurato de sacarose e simi

lares; (os agentes umectantes pertencentes a este grupo são, por exemplo, 

conhecidos como Sucro éster, Crodesta , monolaurato de sacarose) 
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k) Polietileno glicol alquil fenóis como, por exemplo, PEG- 1 O- 100 nonil fenol 

(série Triton X), PEG- 15- 100 octíl fenol éter (série Triton N) e similares; 

1) copolímeros em bloco polioxietileno-polioxipropileno (poloxâmeros) como, 

por exemplo, poloxâmero 108, poloxâmero 188, poloxâmero 237, poloxâme-

5 ro 288 e similares; (os agentes umectantes pertencentes a este grupo são, 

por exemplo, conhecidos como Synperonic PE, Pluronic, Emkalyx, Lutrol®, 

Supronic, Monolan, Pluracare, Plurodac) 

m) agentes umectantes iônicos incluindo tensoativos catiônicos, aniônicos e 

zwitteriônicos como os sais de ácidos graxos, por exemplo, oleato de sódio, 

1 O lauril sulfato de sódio, lauril sarcosinato de sódio, dioctil sulfossuccinato de 

sódio, miristato de sódio, palmitato de sódio, estearato de sódio, ricinoleato 

de sódio e similares; como sais biliares, por exemplo, colato de sódio, tauro

colato de sódio, glicocolato de sódio e similares; como fosfolipídios, por e

xemplo, lecitina de ovo/soja, lecitina hidroxilada, lisofosfatidilcolina, fosfatidil-

15 colina, fosfatidil etanolamina, fosfatidil glicerol, fosfatidil serina e similares; 

como ésteres de ácido fosfórico, por exemplo, polioxietileno- 1 O oleil éter 

fosfato de dietanolamônio, produtos de esterificação de alcoóis graxos ou 

etoxilatos de alcoóis graxos com ácido ou anidrido fosfórico; como carboxila

tos por exemplo monoglicerídeos succinilados, estearil fumarato de sódio, 

20 hidrogenos succinato de estearoil propileno glicol, ésteres de ácido tartárico 

de mono-e diglicerídeos mono/diacetilados, ésteres de ácido cítrico de mo

no-e diglicerídeos, gliceril- lacto ésteres de ácidos graxos, ésteres lactílicos 

de ácidos graxos, estearoil-2-lactilato de cálcio/sódio, estearoil lactilato de 

cálcio/sódio, sais alginato, propileno glicol alginato, éter carboxilatos e simila-

25 res; como sulfatos e sulfonatos, por exemplo, alquil sulfatos etoxilados, sulfa

tos de alquil benzeno, sultanatos de alfa-olefina, isetionatos de acila, taura

tos de acila, sulfonatos de alquil gliceril éter, octil sulfossuccinato de dissó

dio, undecilenoamido -MEA-sulfossuccinato de dissódio e similares; como 

agentes umectantes catiônicos, por exemplo, brometo de hexadecil triamô-

30 nio, brometo de decil trimeti! amônia, brometo de cetil trimeti! amônia, cloreto 

de dodecil amônio, sais de alquil benzildimetilamônio, sais de di-isobutil fe

noxietoxidimetil benzilamônio, sais de alquilpiridínio, betaínas (lauril betaína), 
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aminas etoxiladas (polioxietileno-15 coco amina) e similares. 

Quando na lista acima de agentes umectantes adequados, dife

rentes possibilidades estão listadas como, por exemplo, PEG-20 oleil éter ou 

cetil éter ou estearil éter, isto significa que PEG- 20 oleil éter e PEG-20 cetil 

5 éter e PEG-20 estearil éter estão listados. Assim, por exemplo, PEG-20 óleo 

de rícino ou óleo de rícino hidrogenado ou glicerídeos de milho ou glicerí

deos de amêndoa tem que ser lido como PEG-20 óleo de rícino e PEG-20 

óleo de rícino hidrogenado e PEG-20 glicerídeos de milho e PEG-20 glicerí

deos de amêndoa. 

10 Agentes umectantes preferidos nas presentes composições são 

os do grupo de ésteres de ácidos graxos de polietileno glicol sorbitano, como 

os agentes umectantes conhecidos como Tween, por exemplo, Tween 20, 

60, 80. O agente umectante de máxima preferência é Tween 20. 

Nas composições da invenção, o agente umectante está preferi-

15 velmente presente em uma concentração de cerca de 0,01 a cerca de 5% 

em peso em relação ao peso total da composição, preferivelmente de cerca 

de O, 1 a cerca de 3% em peso, mais preferivelmente de cerca de 0, 1 a cerca 

de 1 % em peso. 

A quantidade de agente umectante usado nas presentes compo-

20 sições pode depender do quantidade do composto presente na composição 

ou do tamanho de partícula do composto. Uma quantidade mais alto ou um 

tamanho de partícula menor pode necessitar de mais agente umectante. 

No caso de uma composição farmacêutica oral sólida de acordo com a pre

sente invenção, como um comprimido ou uma cápsula, a composição pode 

25 também conter adicionalmente um polímero orgânico. 

O polímero orgânico pode ser usado como um ligante durante a 

fabricação da composição. 

O polímero orgânico usado nas composições da invenção pode 

ser qualquer um dos polímeros orgânicos fisiologicamente toleráveis solú-

30 veis em água sintéticos, semissintéticos ou não-sintéticos. 

O polímero pode assim ser um polímero natural como um polis

sacarídeo ou polipeptídeo ou um derivado dos mesmos, ou um polímero sin-
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tético como um óxido de polialquileno (por exemplo, PEG), poliacrilato, poli

vinilpirrolidona, etc. Polímeros mistos, por exemplo, copolímeros em bloco e 

glicopeptídeos podem naturalmente também ser usados. 

O polímero tem convenientemente um peso molecular na faixa 

5 de 500 D a 2 MD, e convenientemente tem uma viscosidade aparente de 1 a 

15 000 mPa.s quando em solução aquosa de 2% a 20ºC. Por exemplo, o 

polímero solúvel em água pode ser selecionado no grupo que inclui 

- alquilceluloses como metilcelulose, 

- hidroxialquilceluloses como hidroximetilcelulose, hidroxietilcelulose, hidro-

1 O xipropilcelulose e hidroxibutilcelulose, 

- hidroxialquil alquilceluloses como hidroxietil metilcelulose e hidroxipropil 

metilcelulose, 

- carboxialquilceluloses como carboximetilcelulose, 

- sais de metal alcalino de carboxialquilceluloses como carboximetilcelulose 

15 sódica, 

- carboxialquilalquilceluloses como carboximetiletilcelulose, 

- ésteres de carboxialquilcelulose, 

- amidos, 

- pectinas como carboximetilamilopectina sódica, 

20 - derivados de quitina como quitosana, 

- heparina e heparinóides, 

- polissacarídeos como ácido algínico, sais de metal alcalino e amônio do 

mesmo, carragenas, galactomanas, tragacanto, ágar-ágar, goma arábica, 

goma guare goma xantana, 

25 - ácidos poliacrílicos e sais dos mesmos, 

- ácidos polimetacrílicos e sais dos mesmos, copolímeros de metacrilatos, 

- álcool polivinílico 

- polivinilpirrolidona, copolímeros de polivinilpirrolidona com acetato de vinila, 

- óxidos de polialquileno como óxido de polietileno e óxido de polipropileno e 

30 copolímeros de óxido de etileno e óxido de propileno, por exemplo, poloxâ

meros e poloxaminas. 
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Polímeros não-enumerados que são farmaceuticamente aceitá

veis e têm propriedades fisicoquímicas apropriadas como acima definido são 

igualmente adequados para preparar composições de acordo com a presen

te invenção. 

5 Preferivelmente o polímero orgânico é amido, polivinilpirrolidona 

ou um éter celulósico, por exemplo, PVP 1<29-32, PVP K90, metil celulose, 

hidroxipropilcelulose, hidroxietil metilcelulose, ou hidroxipropil metilcelulose 

(HPMC). 

O referido HPMC contém grupos hidroxipropila e metóxi sufici-

1 O entes para torná-lo solúvel em água. HPMC tendo um grau de substituição 

metóxi de cerca de 0,8 a cerca de 2,5 e uma substituição molar de hidroxi

propila de cerca de 0,05 a cerca de 3,0 são geralmente solúvel em água. 

Grau de substituição metóxi refere-se ao número médio de grupos metil éter 

presentes por unidade de anidroglicose da molécula de celulose. Substitui-

15 ção molar de hidroxipropila refere-se ao número médio de mols de óxido de 

propileno que reagiram com cada unidade de anidroglicose da molécula de 

celulose. Um HPMC preferido é hipromelose 2910 15 mPa.s ou hipromelose 

2910 5mPa.s, especialmente hipromelose 2910 15 mPa.s. Hidroxipropil me

tilcelulose é o nome adotado nos US para hipromelose (ver Martindale, The 

20 Extra Pharmacopoeia, 29ª edição, página 1435). No número de quatro dígi

tos "291 O", os dois primeiros dígitos representam a percentagem aproximada 

dos grupos metoxila e os terceiro e quarto dígitos representam a percenta

gem aproximada dos grupos hidroxipropoxila; 15 mPa.s ou 5 mPa.s é um 

valor indicativo da viscosidade aparente de uma solução aquosa de 2% a 

25 20ºC. 

30 

Nas composições da invenção o polímero orgânico pode conve

nientemente estar presente até cerca de 10% em peso, preferivelmente de 

cerca de O, 1 a cerca de 5%, mais preferivelmente de cerca de 0,5 a cerca de 

3% em peso (com relação ao peso total da composição). 

No caso de uma composição farmacêutica oral sólida de acordo 

com a presente invenção, como um comprimido ou uma cápsula, a composi

ção pode também conter um diluente e/ou um agente de deslizamento. 
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Diluentes farmacêuticos aceitáveis compreendem carbonato de 

cálcio, fosfato de cálcio dibásico, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, fos

fato de cálcio tribásico, sulfato de cálcio, celulose microcristalina incluindo 

celulose microcristalina silicificada, celulose em pó, dextratos, dextrina, exci-

5 piente dextrose, frutose, caulim, lactitol, lactose anidra, lactose mono

hidratada, manitol, sorbitol, amido, amido pré-gelatinizado, cloreto de sódio, 

sacarose, açúcar compressível, açúcar de confeiteiro, uma mistura de lacto

se mono-hidratada e celulose microcristalina (75:25) seca por pulverização, 

comercialmente disponível como Microcelac®, uma mistura coprocessada e 

1 O seca por pulverização de celulose microcristalina e dióxido de silício coloidal 

(98:2), comercialmente disponível como Prosolv®. São preferidos lactose 

mono-hidratada, especialmente de malha 200, celulose microcristalina ou 

amido de milho. 

Agentes de deslizamento aceitáveis compreendem talco, dióxido 

15 de silício coloidal, amido, estearato de magnésio. É preferido o dióxido de 

silício coloidal. 

No caso de um comprimido, a composição pode também incluir 

adicionalmente um desintegrante e um lubrificante. 

Desintegrantes farmaceuticamente aceitáveis compreendem a-

20 mido, resinas de troca iônica, por exemplo, Amberlite, polivinilpirrolidona reti

culada, goma celulose modificada, por exemplo, croscarmelose sódica (por 

exemplo, Ac-di-Sol®), amido glicolato de sódio, carboximetilcelulose sódica, 

dodecil sulfato de sódio, amido de milho modificado, celulose microcristalina, 

silicato de alumínio e magnésio, ácido algínico, alginato, celulose em pó. 

25 Lubrificantes farmaceuticamente aceitáveis compreendem estearato de 

magnésio, estearato de cálcio, ácido esteárico, talco, polietileno glicol, lauril 

sulfato de sódio, lauril sulfato de magnésio. 

Comprimidos da presente invenção podem, além disso, incluir 

outros excipientes opcionais como, por exemplo, lavorizantes, adoçantes e 

30 colorantes. 

Composições farmacêuticas sólidas de acordo com a presente 

invenção podem incluir, em peso com base no peso total da composição: 
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(a) de 5 a 50% do presente sal fumarato; 

(b) de 0,01 a 5% de um agente umectante; 

(c) de 40 a 92% de um diluente; 

(d) de O, 1 a 5% de um agente de deslizamento 

Comprimidos de acordo com a presente invenção podem incluir 

em peso com base no peso total do núcleo do comprimido: 

(a) de 5 a 50% do presente sal fumarato; 

(b) de 0,01 a 5% de um agente umectante; 

(c) de 40 a 92% de um diluente; 

10 (d) de O a 10% de um polímero; 

(e) de 2 a 10% de um desintegrante; 

(f) de 0, 1 a 5% de um agente de deslizamento; 

(g) de O, 1 a 1,5% de um lubrificante. 

Comprimidos da presente invenção podem opcionalmente ser 

15 revestidos com filme segundo procedimentos de revestimento conhecidos na 

técnica. Comprimidos revestidos com filme são mais fáceis de engolir do que 

comprimidos não-revestidos; são usualmente mais fáceis de distinguir de 

outros comprimidos-em particular quando o revestimento em filme contém 

um corante ou um pigmento; podem ter pegajosidade reduzida, e podem 

20 além do mais ter estabilidade melhorada (vida útil aumentada), por exemplo, 

porque o revestimento pode proteger o ingrediente ativo da influência da luz. 

Preferivelmente, o revestimento em filme é um revestimento de liberação 

imediata. Revestimentos em filme podem incluir um polímero de formação 

de filme e opcionalmente um plastificante ou um pigmento. Um exemplo de 

25 um polímero formador de filme adequado é hidroxipropil metilcelulose, e um 

exemplo de um plastificante adequado é polietilenoglicol, por exemplo, ma

crogol 3000 ou 6000, ou triacetina. Revestimentos adequados comercial

mente disponíveis para comprimidos farmacêuticos são bem conhecidos de 

uma versado na técnica. Preferivelmente, o revestimento em filme é um re-

30 vestimenta em filme não-transparente. Um exemplo de um revestimento a

dequado é Opadry®, em particular revestimento em pó Opadry® li white. 

Comprimidos da presente invenção podem ser preparados por 
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compressão direta ou por granulação úmida. 

Assim, a presente invenção também se refere a um processo de 

preparação de um comprimido contendo o presente sal fumarato incluindo 

as etapas de: 

5 (i) blendagem a seco do ingrediente ativo, desintegrante e do agente de des

lizamento opcional com o diluente; 

(ii) mistura opcional do lubrificante com a mistura obtida na etapa (i); 

(iii) compressão da mistura obtida na etapa (i) ou na etapa (ii) no estado se

co em um comprimido; e 

1 O (iv) opcional revestimento com filme do comprimido obtido na etapa (iii). 

A presente invenção também se refere a um processo de prepa

ro de um comprimido contendo o presente sal fumarato incluindo as etapas 

de: 

(i) blendagem a seco do ingrediente ativo e Parte do diluente; 

15 (ii) preparo de uma solução de granulação opcionalmente contendo o ligante 

e agente umectante; 

(iii) pulverização da solução de granulação obtida na etapa (ii) na mistura 

obtida na etapa (i); 

(iv) secagem do granulado úmido obtido na etapa (iii) seguida por peneira-

20 menta e opcionalmente mistura; 

(v) mistura da Parte remanescente do diluente, do desintegrante e do agente 

de deslizamento opcional e opcionalmente do ligante e agente umectante na 

mistura obtida a etapa (iv); 

(vi) adição opcional do lubrificante à mistura obtida na etapa (v); 

25 (vii) prensagem da mistura obtida na etapa (vi) em um comprimido; 

(viii) revestimento com filme , opcional, do comprimido obtido na etapa (vii). 

A presente invenção também se refere a um processo de prepa

ro de um comprimido contendo o presente sal fumarato incluindo as etapas 

de: 

30 (i) blendagem a seco do ingrediente ativo e Parte do diluente; 

(ii) preparo de uma solução de ligante dissolvendo o ligante e o agente u

mectante no solvente da solução de ligante; 
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(iii) pulverização da solução de ligante obtida na etapa (íi) na mistura obtida 

na etapa (i); 

(iv) secagem do granulado úmido obtido na etapa (iii) seguida por peneira

mento e opcionalmente mistura; 

5 (v) mistura da Parte remanescente do diluente, do desintegrante, do agente 

de deslizamento opcional na mistura obtida na etapa (iv); 

10 

(vi) adição opcional do lubrificante à mistura obtida na etapa (v); 

(vii) prensagem da mistura obtida na etapa (vi) em um comprimido; 

(viii) revestimento com filme , opcional, do comprimido obtido na etapa (vii). 

Um versado na técnica reconhecerá o equipamento mais apro-

priado a ser usado para os processos acima descritos. 

A rota geral acima de preparo de comprimidos da presente in

venção pode ser modificada por um versado na técnica, por exemplo por 

adição de certos ingredientes em outros estágios que não os indicados aci-

15 ma. 

Parte Experimental 

A. Síntese do sal fumarato de (aS, ~R)-6-bromo-a-[2-(dimetilamino)etil]-

2-metóxi-a- 1-naftalenil- P-fenil-3-qui noli naetanol 

10 g (0,018 mol) de (aS, f3R)-6-bromo-a-[2-(dimetilamino)etil]- 2-metóxi-a- 1-

20 naftalenil- f3-fenil-3-quinolinaetanol e 2, 13 g (0,018 mol) de ácido fumárico 

foram suspensos em 185 mi de isopropanol. Dicalito (0,25g) e carvão vege

tal (0,25g) foram adicionados à suspensão. A mistura foi refluxada por uma 

hora, a mistura de reação foi resfriada a 70ºC e filtrada quente. A filtrado foi 

lavada com 1 O mi de isopropanol. O licor-mãe foi lentamente resfriado a 

25 SOºC e agitado por 1 hora nesta temperatura . A mistura de reação foi adicio

nalmente resfriada a temperatura ambiente e agitada por 16 horas. Os cris

tais foram filtrados e lavados com 20 mi de isopropanol. A torta úmida foi 

seca a SOºC durante 16 horas. 

Rendimento: 10 g de (aS, f3R)-6-bromo-a-[2-(dimetilamino)etil]-2-

30 metóxi-a-1-naftalenil- f3 -fenil-3-quinolinaetanol (2E)-2-butenodioato (1 :1) (só

lido branco) (82%). 
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B. Formulação de Comprimido 

Composição de comprimido que ilustra a presente invenção: 

Sal fumarato presente 120,89 mg (isto é, 100 mg de equi

valente base) 

5 Lactose mono-hidratada (malha 200) 152,91 mg 

Amido de milho 

Hipromelose 291 O 15mPa.s 

Polissorbato 20 

Celulose microcristalina 

1 O Croscarmelose sódica 

Dióxido de silício coloidal 

Estearato de magnésio 

66 mg 

8 mg 

1 mg 

82,2 mg 

23mg 

1,4 mg 

4,6 mg 

Os comprimidos acima foram preparados dissolvendo hiprome

lose e polissorbato 20 em água purificada (q.s.), sendo esta operação segui-

15 da por pulverização da referida solução em pó fluid izado consistindo de uma 

mistura do sal fumarato, lactose mono-hidratada a amido de milho. O granu

lado obtido foi seco, peneirado e misturado com celulose microcristalina, 

croscarmelose sódica e dióxido de silício coloidal. Após adição de estearato 

de magnésio, a mistura em pó foi prensada em comprimidos. 

20 Os referidos comprimidos podem ser adicionalmente, opcional-

mente revestidos com filme de uma suspensão de revestimento em pó Opa

dry® li white em água purificada. 

C. Formulação de Cápsula 

Sal fumarato presente 

25 Lactose mono-hidratada (malha 200) 

Polissorbato 20 

Água purificada 

60,445 mg 

298,555 mg 

1 mg 

9 µ1* 

Cápsula tamanho O tampa vermelha corpo vermelho 1 PC 

* = Solvente usado durante a fabricação da mistura em pó, mas eliminado no 

30 final do processo, portanto não-presente nas cápsulas. 



REIVINDICAÇÕES 

1. Sal fumarato de (alfa S, beta R)-6-bromo-alfa-[2-

( dimetilamino )etil]-2- metóxi-alfa- 1 -naftalenil-beta-fenil-3 -quinolinaetanol . 

2. (alfa S, beta R)-6-bromo-alfa-[2-( dimetilamino )etil]-2-metóxi-

5 alfa-1- naftalenil-beta-fenil-3-quinolinaetanol (2E)-2-butenodioato (1 :1) 

3. Composto tendo a seguinte estrutura: 
~ 

Br f COOH 

HOOC 

4. Composto de acordo com quaisquer das reivindicações 1 a 3 

para uso como um medicamento. 

5. Composto de acordo com quaisquer das reivindicações 1 a 3 

1 O para uso como um medicamento para tratar ou prevenir uma infecção mico

bacteriana. 

6. Composição farmacêutica contendo um portador farmaceuti

camente aceitável e como ingrediente ativo uma quantidade terapeuticamen

te eficaz de um composto de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 

15 a 3. 

20 

25 

7. Composição farmacêutica de acordo com a reivindicação 6 

em que a composição é adequada para administração oral. 

8. Composição farmacêutica de acordo com a reivindicação 6 ou 

7 em que a composição é uma composição sólida. 

9. Composição farmacêutica de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 6 a 8 contendo adicionalmente um agente umectante. 

1 O. Composição farmacêutica de acordo com a reivindicação 9 

em que o agente umectante é um éster de ácido graxo de polietileno glicol 

sorbitano. 

11. Composição farmacêutica de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 6 a 1 O contendo em peso, com base no peso total da campo-
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sição: 

(a) de 5 a 50% de ingrediente ativo; 

(b) de 0,01 a 5% de um agente umectante; 

(c) de 40 a 92% de um diluente; 

5 (d) de 0, 1 a 5% de um agente de deslizamento. 

12. Composição farmacêutica de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 6 a 11 em que a composição está na forma de um comprimi

do. 

13. Composição farmacêutica de acordo com a reivindicação 12 

1 O compreendendo em peso com base no peso total do núcleo do comprimido 

(a) de 5 a 50% de ingrediente ativo; 

(b) de 0,01 a 5% de um agente umectante; 

(c) de 40 a 92% de um diluente; 

(d) de O a 10% de um polímero; 

15 (e) de 2 a 10% de um desintegrante; 

(f) de 0, 1 a 5% de um agente de deslizamento; 

(g) de O, 1 a 1,5% de um lubrificante. 

14. Composição farmacêutica de acordo com a reivindicação 12 

ou 13 tendo a seguinte composição 

20 Ingrediente ativo 120,89 mg (isto é 100 mg de equiva-

lente base) 

Lactose mono-hidratada (malha 200) 152,91 mg 

Amido de milho 66 mg 

Hipromelose 291 O 15mPa.s 8 mg 

25 Polissorbato 20 1 mg 

82,2 mg 

23 mg 

1,4 mg 

4,6mg 

30 

Celulose microcristalina 

Croscarmelose sódica 

Dióxido de silício coloidal 

Estearato de magnésio 

15. Composição farmacêutica de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 12 a 14 que é revestida com filme. 

16. Processo para preparo de uma composição farmacêutica 
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como definido em qualquer uma das reivindicações 12 a 15 incluindo as se

guintes etapas: 

(i) mistura a seco do ingrediente ativo e Parte do diluente; 

(ii) preparação de uma solução de ligante dissolvendo o ligante e o agente 

5 umectante no solvente da solução de ligante; 

(iii) pulverização da solução de ligante obtida na etapa (ii) na mistura· obtida 

na etapa (i); 

(iv) secagem do pó úmido obtido na etapa (iii) seguida por peneiramento e 

opcionalmente mistura; 

1 O (v) mistura da Parte remanescente do diluente, do desintegrante, do agente 

de deslizamento opcional na mistura obtida na etapa (iv); 

15 

(vi) adição opcional do lubrificante à mistura obtida na etapa (v); 

(vii) prensagem da mistura obtida na etapa (vi) em um comprimido; 

(viii) revestimento com filme , opcional, do comprimido obtido na etapa (vii). 

17. Processo para preparação de uma composição farmacêutica 

de acordo com qualquer uma das reivindicações 12 a 15 compreendendo as 

seguintes etapas: 

(i) mistura a seco do ingrediente ativo e Parte do diluente; 

(ii) preparação de uma solução de granulação opcionalmente contendo o 

20 ligante e agente umectante; 

(iii) pulverização da solução de granulação obtida na etapa (ii) na mistura 

obtida na etapa (i); 

(iv) secagem do granulado úmido obtido na etapa (iii) seguida por peneira

mento e opcionalmente mistura; 

25 (v) mistura da Parte remanescente do diluente, do desintegrante, do agente 

de deslizamento opcional e opcionalmente do ligante e agente umectante na 

mistura obtida a etapa (iv); 

(vi) adição opcional do lubrificante à mistura obtida na etapa (v); 

(vii) prensagem da mistura obtida na etapa (vi) em um comprimido; 

30 (viii) revestimento com filme, opcional, do comprimido obtido na etapa (vii). 

18. Uso de um composto de acordo com qualquer uma das rei

vindicações 1 a 3 para fabricação de um medicamento para o tratamento ou 



.. 
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prevenção de uma infecção micobacteriana. 

19. Uso de um composto de acordo com a reivindicação 18 para 

a fabricação de um medicamento para o tratamento de uma infecção mico

bacteriana. 

5 20. Uso de um composto de acordo com a reivindicação 18 ou 

19 para a preparação de um medicamento para o tratamento de uma infec

ção micobacteriana em que o medicamento deve ser administrado a um pa

ciente alimentado. 

21. Processo para preparação de um composto de acordo com 

10 qualquer uma das reivindicações 1 to 3 caracterizado pela reação da base 

livre correspondente com ácido fumárico na presença de um solvente ade

quado. 
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RESUMO 

Patente de Invenção: "SAL FUMARATO DE (ALFA S, BETA R)-6-BROMO

ALFA-[2-(DIMETI LAMINO)ETIL]-2-METÓXl-ALFA-1-NAFT ALENIL-BETA· 

FE NIL-3-QUI NOLINAETANOL" 

A presente invenção refere-se ao sal fumarato de (alfa S, beta 

R)-6-bromo-alfa- [2-(dimetilamino)etll] -2-metóxi-alfa- 1 -naftalenil-beta-fenil-

3-quinolinaetanol, composições farmacêuticas contendo como ingrediente 

ativo o referido sal e a processos para sua preparação. 


