UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Programa de Pós-Graduação em Fármaco e Medicamentos
Área de Produção e Controle Farmacêuticos

Caracterização no estado sólido dos polimorfos de tibolona

Gabriel Lima Barros de Araujo

Tese para obtenção do grau de
DOUTOR
Orientador:
Prof. Dr. Jivaldo do Rosário Matos

São Paulo
2009

ii

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Programa de Pós-Graduação em Fármaco e Medicamentos
Área de Produção e Controle Farmacêuticos

Caracterização no estado sólido dos polimorfos de tibolona

Gabriel Lima Barros de Araujo

Tese para obtenção do grau de
DOUTOR
Orientador:
Prof. Dr. Jivaldo do Rosário Matos

São Paulo
2009

iii

Gabriel Lima Barros de Araujo

Caracterização no estado sólido dos polimorfos de tibolona

Comissão Julgadora
da
Tese para obtenção do grau de Doutor

Prof. Dr. Jivaldo do Rosário Matos
orientador/presidente

____________________________
1o. examinador

____________________________
2o. examinador

____________________________
3o. examinador

____________________________
4o. examinador

São Paulo, __________ de _____.

iv

“Nem só de pão vive o homem.”
Jesus

v

Não reclame... faça

“A vida te coloca onde você escolheu estar...
Nasceste no lar que precisavas.
Vestiste o corpo físico que merecias.
Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu
adiantamento.
Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem
mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas.
Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua
realização.
Teus parentes e amigos são as almas que atraístes, com tua própria
afinidade.
Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle.
Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas, tudo
aquilo que te rodeia a existência.
Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos, atitudes, são as
fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial.
Não reclames nem te faças de vítima.
Antes de tudo, analisa e observa.
A mudança está em tuas mãos.
Reprograme tua meta,
busque o bem e viverás melhor"

(FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER)
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