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RESUMO 
 

Validação de métodos para análise de estatinas em medicamentos 

As estatinas são substâncias que inibem a síntese de colesterol. Por não existir 

métodos analíticos simples e de baixo custo para determinação quantitativa de 

pravastatina sódica, fluvastatina sódica, atorvastatina cálcica e rosuvastatina 

cálcica, o objetivo desta pesquisa foi desenvolver, validar e comparar os métodos 

por cromatografia líquida de alta eficiência e espectrofotometria direta e derivada 

no ultravioleta para a determinação quantitativa de estatinas em comprimidos. Os 

métodos cromatográficos foram realizados em coluna LiChrospher RP-18 com 

fase móvel composta de metanol-água e pH ajustado a 3,0 com ácido fosfórico. 

Os métodos espectrofotométricos foram validados utilizando NaOH 0,1 M como 

solvente. A análise estatística com os testes t e F, não mostraram diferença 

significativa entre os métodos propostos ao nível de confiança de 95%. Os 

métodos são simples, eficientes e podem ser utilizados em análises de rotina para 

o controle de qualidade de estatinas em comprimidos.  

Palavras chaves: Validação. Métodos analíticos. Estatinas.  

 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Validation of methods for analysis of statins in tablets  
 

 

ABSTRACT 
 
 
 
The statins are substances that inhibit the synthesis of cholesterol. There is no 

simple and low cost analytical methods for quantitative determination of pravastatin 

sodium, fluvastatin sodium, atorvastatin calcium and rosuvastatin calcium; the 

objective of this research was to develop, to validate and to compare the methods 

as high performance liquid chromatography and ultraviolet direct and derivative 

spectrophotometry for quantitative determination of statins in tablets.  The 

chromatographic methods were carried out with a LiChrospher RP-18 column 

with a mobile phase composed of methanol-water and pH adjusted to 3.0 with 

phosphoric acid. The spectrophotometric methods were validated using NaOH 0.1 

M as solvent. The statistical analysis using tests t and F, did not show significant 

difference between the methods considering the 95% confidence level. The 

methods are simple, efficient and can be used in routine analyses for quality 

control of statins in tablets.  

 

Keywords: Validation. Analytical methods. Statins. 
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ANOVA - análise de variância fator único  
 
ATC - atorvastatina cálcica  

 
b - caminho óptico de centímetros  
 
c – absorvente 

 
Cc - Coeficiente de correlação (r) 

 
CG-MS – Cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas 
 
CLAE – cromatografia líquida de alta eficiência 

 
CLAE-MS – Cromatografia líquida de alta eficiência, acoplada à espectrometria 
de massas 
 
Colabs. - colaboradores  
 
CV - Coeficiente de variação 

  
DAC - doença arterial coronariana 
 
DP - desvio padrão  
 
DPR - desvio padrão relativo  
 
EC – Eletroforese capilar 
 
EDUV - Espectrofotometria derivada no ultravioleta  
 
Er - Equação da reta 

 



 

 

ii 

FDA - Food and Drug Administration   
 
FS - fluvastatina sódica  

 
FT-IR - Espectroscopia de absorção no infravermelho com transformada de 
Fourier 
  
H - é a altura equivalente a um prato teórico 
 
H2O2 – peróxido de hidrogênio 
 
HCl – ácido clorídrico 
 
 
HMG-CoA - 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA 
 
IDL - lipoproteínas de densidade intermediária  
  
IC - inclinação da curva analítica 
 
Ic - intervalo de concentração  
 
KBr – brometo de potássio 
 
L - comprimento da coluna  
 
LC-MS – Cromatografia líquida de alta eficiência, acoplada à espectrometria de 
massas 
 
LD - Limite de detecção  
 
LDL - lipoproteínas de baixa densidade  
 
LQ - Limite de quantificação  
 
M - molaridade  
 
mg - miligrama  
 
min – minuto 
 
mL – mililitro 
 
mL/min – mililitros por minuto 
 
mm – milímetros 
 



 

 

iii 

N - número de pratos teóricos 
 

- número de determinações pelo método 1 

- número de determinações pelo método 2 
 
NADPH - nicotinamida adenina difosfato 
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de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura do forno 25C. 
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Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel: metanol:água (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 
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µm), fase móvel: metanol:água (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 
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Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel: metanol:água (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura do forno 25C. 
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µm), fase móvel: metanol:água (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 

 

Figura 58. Cromatograma da solução da amostra D. Concentração: 20,0 µg/mL 

de FS. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 

 

 

 

 

Figura 59. Cromatograma da solução da amostra F. Concentração: 14,0 µg/mL 

de ATC. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 
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Figura 60. Cromatograma da solução da amostra H. Concentração: 12,0 µg/mL 

de RC. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 

 

Figura 61. Cromatograma da solução do placebo de PS. Concentração: 12,0 

µg/mL. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (60:40 v/v)  pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25. 

 
Figura 62. Cromatograma da solução do placebo de FS. Concentração: 20,0 

µg/mL. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (70:30 v/v)  pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 

 

Figura 63. Cromatograma da solução do placebo de  ATC. Concentração: 14,0 

µg/mL. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (70:30 v/v)  pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 

 

Figura 64. Cromatograma da solução do placebo de RC. Concentração: 14,0 

µg/mL. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (60:40 v/v)  pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 
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Figura 65. Curva analítica da PS obtida pelo método cromatográfico. Condições 

cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase móvel: 

metanol:água (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão de 1,0 

mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura do forno 25C. 

 

Figura 66. Curva analítica da FS obtida pelo método cromatográfico. Condições 

cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase móvel: 

metanol:água (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão de 1,0 

mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura do forno 25C. 

 

Figura 67. Curva analítica da ATC obtida pelo método cromatográfico. 

Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel: metanol:água (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura do forno 25C. 

 

Figura 68. Curva analítica da RC obtida pelo método cromatográfico. Condições 

cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel:metanol:água (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura do forno 25C. 

 

Figura 69. Cromatograma da solução de PS (12,0 µg/mL) após hidrólise neutra. 

Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão de 1,0 

mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 

 

Figura 70. Cromatograma da solução de FS (20,0 µg/mL) após hidrólise neutra. 

Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão de 1,0 

mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 
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Figura 71. Cromatograma da solução de ATC (14,0 µg/mL) após hidrólise 

neutra. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão de 

1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 

 

Figura 72. Cromatograma da solução de RC (14,0 µg/mL) após hidrólise neutra. 

Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão de 1,0 

mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 

 

Figura 73. Cromatograma da solução de PS (12,0 µg/mL) após hidrólise 

oxidativa com H2O2 3%. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 

(125x4 mm, 5 µm), fase móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a 

temperatura do forno 25C. 

 

Figura 74. Cromatograma da solução de FS (20,0 µg/mL) após hidrólise 

oxidativa com H2O2 3%. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 

(125x4 mm, 5 µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a 

temperatura do forno 25C. 

 

Figura 75. Cromatograma da solução de ATC (14,0 µg/mL) após hidrólise 

oxidativa com H2O2 3%. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 

(125x4 mm, 5 µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a 

temperatura do forno 25C. 
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Figura 76. Cromatograma da solução de RC (14,0 µg/mL) após hidrólise 

oxidativa com H2O2 3%. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 

(125x4 mm, 5 µm), fase móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a 

temperatura do forno 25C. 

 

Figura 77. Cromatograma da solução de PS (12,0 µg/mL) após hidrólise ácida 

com HCl 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 

5 µm), fase móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 

 

Figura 78. Cromatograma da solução de FS (20,0 µg/mL) após hidrólise ácida 

com HCl 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 

5 µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 

 

Figura 79. Cromatograma da solução de ATC (14,0 µg/mL) após hidrólise ácida 

com HCl 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 

5 µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 

 

Figura 80. Cromatograma da solução de RC (14,0 µg/mL) após hidrólise ácida 

com HCl 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 

5 µm), fase móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 

 
Figura 81. Cromatograma da solução de PS (12,0 µg/mL) após hidrólise alcalina 

com NaOH 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 

mm, 5 µm), fase móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, 

vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 

25C. 
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Figura 82. Cromatograma da solução de FS (20,0 µg/mL) após hidrólise alcalina 

com NaOH 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 

mm, 5 µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, 

vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 

25C. 

 
Figura 83. Cromatograma da solução de ATC (14,0 µg/mL) após hidrólise 

alcalina com NaOH 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 

(125x4 mm, 5 µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a 

temperatura do forno 25C. 

 

Figura 84. Cromatograma da solução de RC (14,0 µg/mL) após hidrólise alcalina 

com NaOH 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 

mm, 5 µm), fase móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, 

vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 

25C. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 



 

 

xvii 

                                         LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Métodos analíticos empregados para a determinação quantitativa de 

pravastatina. 

Continuação da Tabela 1. Métodos analíticos empregados para a determinação 

quantitativa de pravastatina. 

 

Tabela 2. Métodos analíticos empregados para a determinação quantitativa de 

fluvastatina. 

 

Tabela 3. Métodos analíticos empregados para a determinação quantitativa de 

rosuvastatina. 

 

Tabela 4. Métodos analíticos empregados para a determinação quantitativa de 

atorvastatina. 

Continuação da Tabela 4. Métodos analíticos empregados para a determinação 

quantitativa de atorvastatina. 

 

Tabela 5. Propriedades físicas e químicas da PS. 

 

Tabela 6. Propriedades físicas e químicas da FS. 

 

Tabela 7. Propriedades físicas e químicas da ATC. 

 

Tabela 8. Propriedades físicas e químicas da RC. 

 

Tabela 9. Especificações das matérias-primas (empregadas como padrão) e dos 

comprimidos. 

 

Tabela 10. Matérias-primas utilizadas nas formulações dos comprimidos. 

 

Tabela 11. Procedimento para adição do padrão de PS na amostra para 

realização do teste de recuperação. 



 

 

xviii 

Tabela 12. Procedimento para adição do padrão de FS na amostra para 

realização do teste de recuperação. 

 

Tabela 13. Procedimento para adição do padrão de ATC na amostra para 

realização do teste de recuperação. 

 

Tabela 14. Procedimento para adição do padrão de RC na amostra para 

realização do teste de recuperação. 

 

Tabela 15. Condições avaliadas nos testes de estresse para os métodos 

espectrofotométricos (KLICK et al., 2005). 

 

Tabela 16. Procedimento para adição do padrão de PS na amostra para 

realização do teste de recuperação empregando o método cromatográfico. 

 

Tabela 17. Procedimento para adição do padrão de FS na amostra para 

realização do teste de recuperação empregando o método cromatográfico. 

 

Tabela 18. Procedimento para adição do padrão de ATC na amostra para 

realização do teste de recuperação empregando o método cromatográfico. 

 

Tabela 19. Procedimento para adição do padrão de RC na amostra para 

realização do teste de recuperação empregando o método cromatográfico. 

 

Tabela 20. Condições empregadas nos testes de estresse para os métodos 

cromatográficos (KLICK et al., 2005). 

 

Tabela 21. Bandas de absorção da PS, FS, ATC e RC no espectro na região do 

infravermelho (pastilha de KBr). 

 

Tabela 22. Resultados obtidos na determinação do intervalo de fusão de PS, FS, 

ATC e RC. 

 



 

 

xix 

Tabela 23. Regressão linear dos dados obtidos para PS, FS, ATC e RC e limites de 

detecção e de quantificação para os métodos UV e EDUV. 

 

Tabela 24. Resultados estatísticos da precisão dos dados obtidos na 

determinação de PS e FS em comprimidos, por espectrofotometria. 

 

Tabela 25. Resultados estatísticos da precisão dos dados obtidos na 

determinação de ATC e RC em comprimidos por EDUV. 

 

Tabela 26. Resultados obtidos na recuperação de solução padrão de PS 

adicionadas nas amostras A, B e C e solução padrão de FS adicionada às 

amostras D e E analisadas pelo método por espectrofotometria direta (FS) e 

derivada (PS) no UV. Leituras efetuadas a 251,2 nm (PS) e 302,2 nm (FS) em 

solução de NaOH 0,1 M.  

 

Tabela 27. Resultados obtidos na recuperação de solução padrão de ATC 

adicionadas nas amostras F e G e solução padrão de RC adicionada às amostras 

H e I analisadas pelo método por espectrofotometria derivada no UV. Leituras 

efetuadas em 244,8 nm (ATC) e 242,6 nm (RC) em NaOH 0,1 M. 

 

Tabela 28. Regressão linear dos dados e limites de detecção e de quantificação 

obtidos na análise de PS, FS, ATC e RC por CLAE. 

 

Tabela 29. Resultados estatísticos da precisão dos dados obtidos na 

determinação de PS e FS em comprimidos por CLAE. 

 

Tabela 30. Resultados estatísticos da precisão dos dados obtidos na 

determinação de ATC e RC em comprimidos por CLAE. 

 



 

 

xx 

Tabela 31. Resultados obtidos na recuperação das soluções padrão de PS 

adicionada às amostras A, B e C e FS adicionada nas amostras D e E 

analisadas por CLAE. 

 

Tabela 32. Resultados obtidos na recuperação das soluções padrão de ATC 

adicionada às amostras F e G e RC adicionada às amostras H e I analisadas por 

CLAE. 

 

Tabela 33. Resultados obtidos na adequabilidade do sistema. 

 

Tabela 34. Comparação estatística dos resultados obtidos por 

espectrofotometria (UV e EDUV) e CLAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xxi 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

INTRODUÇÃO........................................................................................ 

 

1 

2.  REVISÃO DA LITERATURA.................................................................. 4 

2.1  Colesterol................................................................................................ 4 

2.2  Formação de HMG-CoA e biossíntese de mevalonato......................... 4 

2.3  Estatinas................................................................................................. 8 

2.3.1  Mecanismo de ação das estatinas.........................................................   11 

2.3.2  Absorção, metabolismo e excreção das estatinas................................. 12 

2.3.3  Efeitos adversos e uso terapêutico das estatinas................................. 13 

2.4  Métodos analíticos para determinação quantitativa de estatinas....... 14 

2.5  Espectrofotometria direta e derivada no ultravioleta (UV e EDUV).... 18 

2.6  Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)................................... 20 

3.  OBJETIVOS........................................................................................... 24 

4.  MATERIAL E MÉTODOS...................................................................... 25 

4.1 Material.................................................................................................. 25 

4.1.1 Propriedades físicas e químicas das estatinas...................................... 25 

4.1.2 Solventes e soluções............................................................................. 27 

4.1.3  Substâncias empregadas como padrões, amostras e placebo .......... 27 

4.1.4  Equipamentos......................................................................................... 29 

4.2  Métodos.................................................................................................. 30 

4.2.1  Caracterização e identificação dos princípios ativos............................ 30 

4.2.2  Espectroscopia de absorção no infravermelho com transformada de 

Fourier (FT-IR)....................................................................................... 

 

30 

4.2.3  Espectrofotometria no ultravioleta.......................................................... 30 



 

 

xxii 

 

4.2.4  Intervalo de fusão...................................................................... 31 

4.2.5  Desenvolvimento dos métodos analíticos................................. 31 

4.2.5.1  Espectrofotometria direta e derivada no ultravioleta UV (UV e 

EDUV)....................................................................................... 

 

31 

4.2.5.1.1  Parâmetros estabelecidos para a PS....................................... 31 

4.2.5.1.2  

 

Parâmetros estabelecidos para a FS....................................... 31 

4.2.5.1.3  Parâmetros estabelecidos para a ATC..................................... 

 
 

32 

 
4.2.5.1.4  

 

 
Parâmetros estabelecidos para a RC....................................... 

 

32 

4.2.5.2  Validação dos métodos analíticos para determinação 

quantitativa de PS, FS, ATC e RC por espectrofotometria 

direta e derivada no ultravioleta (EDUV).................................... 

 

 

32 

4.2.5.2.1  Curva de Ringbom para a PS.................................................... 32 

4.2.5.2.2  Curva de Ringbom para a FS..................................................... 33 

4.2.5.2.3  Curva de Ringbom para a ATC.................................................. 33 

4.2.5.2.4  Curva de Ringbom para a RC.................................................... 34 

4.2.5.2.5  Determinação da seletividade para a PS.................................... 34 

4.2.5.2.6  Determinação da seletividade para a FS.................................... 35 

4.2.5.2.7  Determinação da seletividade para a ATC.................................. 35 

4.2.5.2.8  Determinação da seletividade para a RC.................................... 36 

4.2.5.2.9  Determinação da linearidade para a PS..................................... 36 

4.2.5.2.10  Determinação da linearidade para a FS..................................... 37 

4.2.5.2.11  Determinação da linearidade para a ATC.................................. 37 

 

 

 

 

 



 

 

xxiii 

4.2.5.2.12  Determinação da linearidade para a RC..................................... 38 

4.2.5.2.13  Limites de detecção (LD) e limites de quantificação (LQ) para a 

PS, FS, ATC e RC....................................................................... 

 

38 

4.2.5.2.14  Determinação da repetibilidade inter e intra-dia para a PS...... 39 

4.2.5.2.15  Determinação da repetibilidade inter e intra-dia para a FS....... 39 

4.2.5.2.16  Determinação da repetibilidade inter e intra-dia para a ATC.... 39 

4.2.5.2.17  Determinação da repetibilidade inter e intra-dia para a RC...... 40 

4.2.5.2.18  Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 

inter e intra dia para a PS........................................................... 

 

40 

4.2.5.2.19  Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 

inter e intra dia para a FS............................................................ 

 

41 

4.2.5.2.20  Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 

inter e intra dia para a ATC......................................................... 

 

41 

4.2.5.2.21  Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 

inter e intra dia para a RC........................................................... 

 

42 

4.2.5.2.22  Preparação das soluções padrão e de amostras para 

realização do teste de exatidão para a PS................................. 

 

42 

4.2.5.2.22.1  Procedimento ............................................................................ 43 

4.2.5.2.23  Preparação das soluções de padrão e de amostras para 

realização do teste de exatidão para a FS.................................. 

 

44 

4.2.5.2.23.1  Procedimento ............................................................................. 44 

4.2.5.2.24  Preparação das soluções de padrão e de amostras para 

realização do teste de exatidão para a ATC .............................. 

 

45 

4.2.5.2.24.1  Procedimento ............................................................................. 45 

4.2.5.2.25  Preparação das soluções de padrão e de amostras para 

realização do teste de exatidão para a RC................................. 

 

46 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

xxiv 

4.2.5.2.25.1  Procedimento...............................................................................  47 

4.2.5.2.26  Teste de robustez para a PS...................................................... 47 

4.2.5.2.27  Teste de robustez para a FS....................................................... 48 

4.2.5.2.28  Teste de robustez a ATC ........................................................... 48 

4.2.5.2.29  Teste de robustez para a RC ..................................................... 50 

4.2.5.2.30  Teste de estresse........................................................................ 50 

4.2.5.2.30.1  Hidrólise neutra para a PS.......................................................... 51 

4.2.5.2.30.2  Hidrólise neutra para a FS.......................................................... 51 

4.2.5.2.30.3   Hidrólise neutra para a ATC  ..................................................... 51 

4.2.5.2.30.4  Hidrólise neutra para a RC......................................................... 51 

4.2.5.2.30.5  Hidrólise oxidativa para a PS...................................................... 51 

4.2.5.2.30.6  Hidrólise oxidativa para a FS ..................................................... 52 

4.2.5.2.30.7   Hidrólise oxidativa para a ATC  .................................................. 52 

4.2.5.2.30.8  Hidrólise oxidativa para a RC...................................................... 53 

4.2.5.2.30.9  Hidrólise ácida para a PS............................................................ 53 

4.2.5.2.30.10  Hidrólise ácida para a FS............................................................ 53 

4.2.5.2.30.11  Hidrólise ácida para a ATC ........................................................ 54 

4.2.5.2.30.12  Hidrólise ácida para a RC .......................................................... 54 

4.2.5.2.30.13  Hidrólise alcalina para a PS........................................................ 55 

4.2.5.2.30.14  Hidrólise alcalina para a FS ........................................................ 55 

4.2.5.2.30.15  Hidrólise alcalina para a ATC...................................................... 56 

4.2.5.2.30.16  Hidrólise alcalina para a RC........................................................ 56 

4.2.5.2.31  Estabilidade das soluções de PS ............................................... 56 

4.2.5.2.32  Estabilidade das soluções de FS ............................................... 57 

4.2.5.2.33  Estabilidade das soluções de ATC ............................................. 58 

4.2.5.2.34  Estabilidade das soluções de RC ............................................... 58 

4.2.5.3  Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)........................ 59 

4.2.5.3.1  Parâmetros estabelecidos para a PS......................................... 59 

4.2.5.3.2  

 

 

 

Parâmetros estabelecidos para a FS........................................ 

 

59 



 

 

xxv 

 
4.2.5.3.3  

 

 
Parâmetros estabelecidos para a ATC...................................... 

 
 

 

 

60 

4.2.5.3.4  

 

Parâmetros estabelecidos para a RC........................................ 

 

60 

4.2.5.4 Validação dos métodos analíticos para determinação 

quantitativa de PS, FS, ATC e RC por cromatografia líquida 

de alta eficiência (CLAE)........................................................... 

 

 

60 

4.2.5.4.1 Determinação da seletividade para a PS.................................. 60 

4.2.5.4.2 Determinação da seletividade para a FS................................... 61 

4.2.5.4.3 Determinação da seletividade para a ATC................................ 61 

4.2.5.4.4 Determinação da seletividade para a RC.................................. 61 

4.2.5.4.5 Determinação da linearidade para a PS................................... 62 

4.2.5.4.6 Determinação da linearidade para a FS ................................... 62 

4.2.5.4.7 Determinação da linearidade para a ATC ................................ 62 

4.2.5.4.8 Determinação da linearidade para a RC .................................. 63 

4.2.5.4.9 Limites de detecção (LD) e limites de quantificação (LQ) para a 

PS, FS, ATC e RC..................................................................... 

 

63 

4.2.5.4.10 Determinação da repetibilidade inter e intra para a PS........... 64 

4.2.5.4.11 Determinação da repetibilidade inter e intra para a FS............ 64 

4.2.5.4.12 Determinação da repetibilidade inter e intra para a ATC......... 64 

4.2.5.4.13 Determinação da repetibilidade inter e intra para a RC............ 65 

4.2.5.4.14 Preparação das amostras para determinação da 

repetibilidade inter e intra para a PS......................................... 

 

65 

 

4.2.5.4.15 

 

Preparação das amostras para determinação da 

repetibilidade inter e intra para a FS......................................... 

 

 

 

65 

4.2.5.4.16 Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 

inter e intra-dia para a ATC ...................................................... 

 

66 

   



 

 

xxvi 

4.2.5.4.17 Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 

inter e intra-dia para a RC ......................................................... 

66 

4.2.5.4.18 Preparação das soluções de padrão e das amostras para 

realização do teste de exatidão para a PS................................. 

 

67 

4.2.5.4.18.1 Procedimento.............................................................................. 67 

4.2.5.4.19 Preparação das soluções de padrão e das amostras para 

realização do teste de exatidão para a FS.................................. 

 

68 

4.2.5.4.19.1 Procedimento.............................................................................. 68 

4.2.5.4.20 Preparação das soluções de padrão e das amostras para 

realização do teste de exatidão para a ATC .............................. 

 

69 

4.2.5.4.20.1 Procedimento.............................................................................. 69 

4.2.5.4.21 Preparação das soluções de padrão e das amostras para 

realização do teste de exatidão para a RC................................. 

 

70 

4.2.5.4.21.1 Procedimento.............................................................................. 70 

4.2.5.4.22 Teste de robustez para a PS...................................................... 71 

4.2.5.4.23 Teste de robustez para a FS ...................................................... 71 

4.2.5.4.24 Teste de robustez para a ATC ................................................... 71 

4.2.5.4.25 Teste de robustez para a RC...................................................... 71 

4.2.5.4.26 Teste de estresse........................................................................ 72 

4.2.5.4.26.1   Hidrólise neutra para a PS  ........................................................ 72 

4.2.5.4.26.2 Hidrólise neutra para a FS  ........................................................ 72 

4.2.5.4.26.3 Hidrólise neutra para a ATC ...................................................... 73 

4.2.5.4.26.4 Hidrólise neutra para a RC ......................................................... 73 

4.2.5.4.26.5 Hidrólise oxidativa para a PS ..................................................... 74 

 
 

 

4.2.5.4.26.6 Hidrólise oxidativa para a FS..................................................... 74 

4.2.5.4.26.7 Hidrólise oxidativa para a ATC  ................................................ 74 

4.2.5.4.26.8 Hidrólise oxidativa para a RC.................................................... 75 

4.2.5.4.26.9 Hidrólise ácida para a PS  ........................................................ 75 

4.2.5.4.26.10 Hidrólise ácida para a FS  ......................................................... 76 



 

 

xxvii 

4.2.5.4.26.11 Hidrólise ácida para a ATC  ...................................................... 76 

4.2.5.4.26.12 Hidrólise ácida para a RC ......................................................... 76 

4.2.5.4.26.13 Hidrólise alcalina para a PS  ..................................................... 77 

4.2.5.4.26.14 Hidrólise alcalina para a FS  ..................................................... 77 

4.2.5.4.26.15 Hidrólise alcalina para a ATC .................................................... 78 

4.2.5.4.26.16 Hidrólise alcalina para a RC....................................................... 78 

4.2.5.4.27 Teste de adequabilidade do sistema para a PS  ....................... 78 

4.2.5.4.28 Teste de adequabilidade do sistema para a FS......................... 79 

4.2.5.4.29 Teste de adequabilidade do sistema para  a ATC .................... 79 

4.2.5.4.30 Teste de adequabilidade do sistema para a RC........................ 80 

4.2.5.4.31 Comparação estatística dos resultados obtidos pelos métodos 

propostos ................................................................................... 

 

80 

5. RESULTADOS........................................................................... 83 

5.1 Caracterização e identificação da PS, FS, ATC e RC por 

espectroscopia no infravermelho............................................... 

 

83 

5.2 Espectrofotometria no UV.......................................................... 86 

5.3 Intervalo de fusão  ..................................................................... 88 

 

5.4 
Espectrofotometria direta e derivada no 
UV................................................................................................ 

 

89 

5.4.1 Curvas de Ringbom..................................................................... 93 

5.4.2 Curvas analíticas obtidas pela espectrofotometria direta e 
derivada no UV............................................................................ 

96 

5.4.3 Testes de estresse...................................................................... 104 

5.5 Cromatografia líquida de alta eficiência...................................... 114 

5.5.1 Curvas analíticas obtidas pelo método cromatográfico............. 120 

5.5.2 Testes de estresse...................................................................... 128 

6. DISCUSSÃO............................................................................... 138 

6.1 Espectrofotometria direta e derivada no UV............................... 139 

6.2 Cromatografia líquida de alta eficiência...................................... 144 

7.  CONCLUSÕES........................................................................... 149 

 
8.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................... 

 
150 



 

 

1 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o índice de óbitos causados por doenças cardíacas 

coronarianas tem diminuído muito; no entanto, as doenças cardiovasculares são 

responsáveis pelo alto número de mortes em pessoas de meia idade. Entre os 

16,7 milhões de óbitos que foram causados por cardiopatias no mundo inteiro, 

durante o ano de 2002, as doenças cardíacas coronárias foram responsáveis por 

7,2 milhões, enquanto que 5,5 milhões por doença vascular cerebral e 3,0 

milhões devido a hipertensão e outras cardiopatias (WHO, 2003; CAMPO, 2007). 

Aproximadamente, 215.000 pessoas morrem por ano, nos Estados Unidos, de 

doenças cardiovasculares (FARNIER; DAVIGNON, 1998; ABBRAHAM, 2003; 

CAMPO, 2007).  

Durante o ano de 1999, foram verificados, no Brasil, 257.179 óbitos 

relacionados a doenças do aparelho circulatório, constituindo 32,3% das mortes 

registradas pelo anuário estatístico de saúde de 2001. No ano de 2002, o 

número de mortes no Brasil, relativo a doenças cardíacas, foi de 139.601 (WHO, 

2003; CAMPO, 2007).  

Muitos estudos que envolvem pacientes com alto nível de lipídeos no 

sangue têm mostrado uma ligação entre o risco de desenvolvimento de lesões 

ateroscleróticas e doença arterial coronariana (DAC) (WITZTUM, 1997).  

 Atualmente, as estatinas são os fármacos mais utilizados no tratamento 

das hiperlipidemias, com a finalidade de reduzir os níveis de lipoproteínas 

plasmáticas ricas em colesterol e diminuir os riscos de DAC. Estes efeitos se 

devem à ação inibidora que as estatinas possuem sobre a enzima 

hidroximetilglutaril-CoA redutase (HMG-CoA redutase), com a finalidade de inibir 

a conversão de HMG-CoA em ácido mevalônico, impedindo a realização das 

primeiras etapas da biossíntese de colesterol (BRUNTON, 2006).  

As estatinas são substâncias originárias de cultura de fungos, sendo a 

primeira substância dessa família isolada em 1976 de uma cultura de Penicillium 

citrinum, sendo chamada de compactina. Esta substância revelou-se como 

excelente inibidora da síntese do colesterol, mas devido a sua alta toxicidade, 

não foi empregada para uso clínico (MANO, 2005). 
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Desde então, foram produzidas diversas substâncias, com fórmulas 

estruturais semelhantes, todas mostrando efeito inibidor da síntese do colesterol. 

Estas substâncias receberam a denominação genérica de estatinas (MANO, 

2005). 

Existem dois grupos de inibidores da HMG-CoA redutase. As de primeira 

geração conhecidas como estatinas naturais, são produtos de fermentação de 

culturas de fungos. Fazem parte desse grupo, a pravastatina e a sinvastatina. 

As de segunda geração são moléculas totalmente sintéticas cuja estrutura 

química difere das estatinas de primeira geração. São representantes deste 

grupo a fluvastatina, a atorvastatina e a rosuvastatina (BRUNTON, 2006).   

Para o presente projeto foi selecionada uma estatina natural [pravastatina   

sódica (PS)] e três estatinas sintéticas [fluvastatina sódica (FS), atorvastatina 

cálcica (ATC) e rosuvastatina cálcica (RC)]. 

Sendo as estatinas a classe de fármacos mais utilizados como 

hipocolesterolemizantes, é de grande importância o desenvolvimento e a 

validação de métodos para análise destes fármacos em comprimidos 

comercializados no Brasil. 

  Pela revisão da literatura efetuada, constatou-se a inexistência de 

métodos simples, econômicos e acessíveis para separação e determinação 

quantitativa das estatinas selecionadas para este estudo, em comprimidos.  

A qualidade de um produto farmacêutico é algo que se obtém como 

resultado de vários fatores que, de uma maneira ou de outra, entram na 

concepção de desenvolvimento, produção, distribuição e uso de fármacos. 

Assim sendo, para aprimorar o controle de qualidade de medicamentos deve-

se continuamente estudar o desenvolvimento e a validação de novas 

metodologias para a quantificação de fármacos em preparações farmacêuticas 

(SANTORO, 1988). 

No Brasil o órgão fiscalizador responsável pela qualidade dos 

medicamentos é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Segundo a Resolução RE n° 899 da ANVISA de 29 de maio de 2003, que 

informa sobre o guia para validação de métodos analíticos de fármacos em 

medicamentos, é necessário que se realizem estudos experimentais, para a 
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validação de métodos analíticos a fim de assegurar a confiabilidade dos 

produtos farmacêuticos. 

Com a finalidade de garantir a dosagem, segurança, e pela escassa 

disponibilidade de trabalhos científicos a respeito, é necessário desenvolver e 

validar metodologias analíticas alternativas para determinações quantitativas, 

que sejam simples, de baixo custo, de pouco impacto ambiental e que 

proporcionem resultados confiáveis. Para o presente trabalho foram utilizadas 

técnicas instrumentais de absorção molecular (espectrofotometria) e de 

separação (cromatografia líquida de alta eficiência).  

O objetivo da pesquisa proposta neste trabalho foi portanto, o 

desenvolvimento e a validação de métodos analíticos para análise de estatinas 

em comprimidos comercializados no Brasil. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Colesterol 
  

O colesterol é um esterol da membrana celular e precursor dos hormônios 

progesterona, andrógenos, adrenocorticóides e estrogênios. A biossíntese de 

colesterol no organismo é iniciada pela ligação de três moléculas de acetil-

coenzima A (acetil-CoA) para composição de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-

CoA). A próxima etapa é a conversão de HMG-CoA em ácido mevalônico é 

catalisada pela enzima HMG-CoA redutase, que é o passo principal de controle 

da biossíntese de colesterol no organismo. Na Figura 1 podemos observar a 

biossíntese de colesterol (BERG et al., 2007; NELSON; COX, 2006; CAMPO, 

2007). 

 

 

2.2 Formação de HMG-CoA e biossíntese de mevalonato 

 

 A HMG-CoA é constituída mediante a formação de acetoacetil-CoA com 

acetil-CoA, ocorrendo reações de redução, que envolvem a transferência de 

hidreto, fornecida por moléculas de nicotinamida adenina difosfato (NADPH) e 

catalisada pela enzima HMG-CoA redutase. A reação de redução, na presença 

de NADPH, engloba a constituição do intermediário hemi-acetal de mevaldil-

CoA, que se transforma em CoASH e mevaldeído e, em seguida ocorre a 

protonação pelo grupo doador de hidrogênio no sítio catalítico (His866). No 

próximo passo, o NADP+ formado é trocado por uma molécula de NADPH para 

acionar a reação de transformação de mevaldeído ao mevalonato. Na Figura 2, 

estão apresentadas como se processa a formação de HMG-CoA e a biossíntese 

de mevalonato (BERG et al., 2007; NELSON e COX, 2006; CAMPO, 2007). 
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Figura 1. Biossíntese de colesterol (BERG et al., 2007; NELSON; COX, 2006; 

CAMPO, 2007). 
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Figura 2. Biossíntese de mevalonato (BERG et al., 2007; NELSON; COX, 

2006; CAMPO, 2007). 
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Na Figura 3, é ilustrado o mecanismo de ação molecular de redução do 

substrato HMG-CoA, mediante NADPH, onde podem ser observados os 

aminoácidos que fazem parte das reações no sítio catalítico (BERG et al., 2007; 

NELSON e COX, 2006). 

 
Figura 3. Principais interações da HMG-CoA e mevaldeído, na formação de 

ácido mevalônico (BERG et al., 2007; NELSON; COX, 2006; CAMPO, 2007). 
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2.3 Estatinas 

 

Em 1976, as estatinas foram isoladas a partir de uma colônia de 

Penicillium citrinium, e identificadas como inibidoras da biossíntese do colesterol 

por ENDO, 2004. Posteriormente, BROWN et. al. 1978, descreveram que as 

estatinas inibiam a HMG-CoA redutase. A primeira estatina foi estudada em 

seres humanos, sendo chamada de compactina, e renomeada como 

mevastatina. O composto demonstrou o potencial terapêutico dessa classe de 

fármacos (YAMAMOTO et al., 1986). No entanto, ALBERTS e colabs. da Merck, 

desenvolveram a primeira estatina (lovastatina) antes conhecida como 

mevinolina que foi aprovada para uso em seres humanos, tendo sido isolada do 

Aspergillus terreus (ALBERTS et al., 1989; BILHEIMER et al., 1983). Desde a 

aprovação da lovastatina pelo Food and Drug Administration (FDA) em 1987, 

outras estatinas foram aprovadas. Duas destas, a pravastatina e a sinvastatina 

são derivados quimicamente modificados da lovastatina. As estatinas sintéticas 

mais recentes e aprovadas são: atorvastatina, fluvastatina e rosuvastatina. 

Todas as estatinas possuem um grupo lateral estruturalmente semelhante  

à HMG-CoA, devido a esta semelhança as estatinas são inibidores competitivos 

da HMG-CoA. A pravastatina, sinvastatina, mevastatina e a lovastatina são 

metabólitos fúngicos, e cada um destes fármacos contém um anel 

hexaidronaftaleno. A lovastatina difere da mevastatina pela presença de um 

grupo metil carbono 3. Existem duas cadeias laterais principais. Uma delas é um 

hidroxiácido, que forma um análogo de seis membros do composto intermediário 

na reação da HMG-CoA redutase. A outra contém um éster metilbutirato 

(pravastatina e lovastatina) ou um éster dimetilbutirato (sinvastatina). A 

fluvastatina foi o primeiro fármaco sintético desta classe, derivado da 

mevalonolactona produzido na forma racêmica (WERMUTH, 1996). Durante o 

ano de 2002 a ATC foi o fármaco mais vendido no mundo provendo para seu 

fabricante um lucro de aproximadamente US$ 8 bilhões. A RC é a estatina 

sintética mais recente, tendo sido aprovada em agosto de 2003 pelo FDA  

(KAJINAMI et al., 2003; MUKHTAR et al., 2005; CAMPO, 2007). 
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A pravastatina é um dos melhores inibidores da enzima HMG-CoA 

redutase, devido ao seu grupo hidroxil, que resulta em hidrofilicidade bem maior 

do que a dos outros inibidores da HMG-CoA redutase (BAUER et al., 2005).    

Nas Figuras 4, 5, 6, 7, 8 e 9 estão apresentadas as estruturas químicas 

das estatinas (MERCK, 2006). 

  

 

 
                          Figura 4. Estrutura química da mevastatina. 

 

 

 
 

                        Figura 5. Estrutura química da sinvastatina.     
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                             Figura 6. Estrutura química da PS.  

    

 

 
                                      

                                       Figura 7. Estrutura química da FS.            

 

 
 

                                       Figura 8. Estrutura química da ATC. 
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                                 Figura 9. Estrutura química da RC. 

 
 
 

2.3.1 Mecanismo de ação das estatinas   

 

As estatinas exercem seu principal efeito na redução de níveis de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL), através de uma porção parecida com o 

ácido mevalônico que inibe de maneira competitiva a HMG-CoA redutase 

(ALBERTS et al., 1989). 

As estatinas reduzem níveis de colesterol do sangue inibindo a 

colesterogênese no fígado, o que resulta em aumento da expressão do gene 

receptor LDL. Em resposta ao conteúdo reduzido de colesterol livre sem 

hepatócitos, as proteínas de elemento de ligação reguladoras do esterol 

(SREBP), ligadas à membrana, são clivadas através de protease e deslocadas 

para o núcleo. Os fatores de transição são então ligados pelo elemento de 

resposta ao esterol do gene receptor de LDL, aumentando a transcrição e 

finalmente acentuando a síntese dos receptores LDL. A degradação dos 

receptores LDL também é reduzida. O número maior de receptores LDL na 

superfície dos hepatócitos resulta em remoção aumentada de LDL do sangue 

(BILHEIMER et al., 1983), diminuindo assim os níveis de LDL colesterol 

(BRUNTON, 2006). 

Alguns pesquisadores sugerem que as estatinas podem também reduzir 

os níveis de LDL aumentando a remoção dos precursores LDL lipoproteínas de 

baixa densidade e lipoproteínas de densidade intermediária (VLDL e IDL), 

diminuindo ainda a produção de VLDL hepático (GRUNDY e VEGA, 1987; 
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AGUILAR-SALINAS et al., 1998). Como os remanescentes de VLDL são ricos 

em apoE, um aumento induzido pelas estatinas no número de receptores LDL, 

que reconhecem, tanto apoB-100 como apoE, aumenta a depuração desses 

precursores de  LDL. Acredita-se que a redução na produção de VLDL hepático, 

induzida pelas estatinas, seja mediada pela síntese reduzida de colesterol, um 

componente necessário do VLDL (THOMPSON et al., 1996). Esse mecanismo 

também é provavelmente responsável pelo efeito de redução de triglicerídeos 

pelas estatinas (GINSBERG, 1998).  

 

 
 
2.3.2 Absorção, metabolismo e excreção das estatinas  

 

Após absorção oral, a absorção intestinal das estatinas varia de 30 a 85%. 

Todas as estatinas, à exceção da sinvastatina e lovastatina, são administradas 

na forma de -hidróxiácido, que é a forma que inibe a HMG-CoA redutase. A 

sinvastatina e a lovastatina são administradas na forma de lactonas inativas que 

devem ser transformadas, no fígado, em seus respectivos -hidróxiácidos, a 

sinvastatina ácida e a lovastatina ácida. Intensa captação hepática de primeira 

passagem ocorre com todas as estatinas, porém o mecanismo da entrada no 

fígado difere de acordo com a estatina. A captação de PS, ATC e da RC é 

mediada pelo transportador de ânions orgânicos 2 (OATP2) (HSIANG et al., 

1999; SCHNECK et al., 2004). Em virtude da extensa captação hepática de 

primeira passagem, a biodisponibilidade sistêmica das estatinas e de seus 

metabólitos hepáticos varia de 5 a 30%. Os metabólitos de todas as estatinas, 

com exceção da PS e da FS, exibem alguma atividade inibitória da HMG-CoA 

redutase (BELLOSTA et al., 2004). Em condições de equilíbrio dinâmico, podem 

ser encontradas pequenas quantidades do fármaco original e de seus 

metabólitos produzidos no fígado na circulação sistêmica. No plasma mais de 

95% das estatinas e seus metabólitos estão ligados a proteínas, com exceção da 

PS e de seus metabólitos, cuja ligação é de apenas 50%. Após uma dose oral, 

as concentrações plasmáticas das estatinas atingem valor máximo em 1 a 4 h. 

As meias-vidas dos compostos originais são de 1 a 4 h, exceto no caso da 
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atorvastatina e rosuvastatina, que apresentam meias-vidas de cerca de 20 h. As 

meias-vidas mais longas da ATC e RC podem contribuir para maior eficácia na 

redução do colesterol (CORSINI et al., 1999). O fígado biotransforma as 

estatinas, e mais de 70% de seus metabólitos são excretados pelo mesmo 

órgão, com eliminação subseqüente nas fezes (BELLOSTA et al., 2004).  

 

 

2.3.3 Efeitos adversos e uso terapêutico das estatinas 

 

O principal efeito adverso de importância clínica associado ao uso de 

estatinas é a miopatia (BRUNTON, 2006).  

As terapias com PS e FS são iniciadas com doses de 20 ou 40 mg, que 

podem ser aumentadas para 80 mg. Esses fármacos são administradas como 

hidroxiácidos e devem ser tomados ao deitar. A ATC e a RC possuem meias-

vidas longas, o que permite suas administrações a qualquer momento do dia. As 

doses iniciais são de 10 mg, enquanto a dose máxima é de 80 mg por dia. 

Comercialmente estão disponíveis em doses que variam de 5 a 40 mg 

(PRAVACOL, 2006; LESCOL, 2006; LÍPTOR, 2006; KOROLKOVAS, 2006/2007; 

BRUNTON, 2006). 
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2.4 Métodos analíticos para determinação quantitativa de estatinas 

 

Pelo levantamento bibliográfico efetuado, contatou-se que já estão 

descritos alguns métodos analíticos para a determinação quantitativa de 

estatinas. 

 

Tabela 1. Métodos analíticos empregados para a determinação quantitativa de 

pravastatina. 

 

 

 

 

Método Condições Autor 

UV Reação do analito com cloreto férrico e ferrocianeto de 

potássio. 

RAO et al., 

2003 

CLAE Coluna: C18. Fase móvel: metanol, tampão fosfato 0,02M, 
(57:43, v/v) com pH 7. 

ONAL e 

SARGIRLI, 

2006 

CLAE Coluna: C18. Fase móvel: methanol, 0,2M NH4 OAc (53:47, 

v/v). 

WANG, 2005 

CLAE Coluna: C18. Fase móvel: tampão acetato e acetonitrila. KOCIJAN et 

al., 2005 

CLAE Coluna: C18. Padrão interno: trianciolina. SIEKMEIER et 

al., 2000 

CLAE Coluna: C18. Fase móvel: 20 mM di-hidrogênio fosfato de 

sódio contendo 1 mM dodecil sulfato, acetonitrila (65:35, v/v).  

OTTER e 

MIGNAT, 1998 

CLAE Detector a lazer induzido por florescência, após 

derivatização com flurogênico. 

DUMOUSSEA

UX et al., 1994 

CLAE  Coluna: alquilfenil (25 cm x 4,6 mm). Fase móvel: tampão 

fosfato, acetonitrila e isopropanol (62:30:8, v/v/v) com pH 

ajustado para 3,0 com ácido acético. 

 

WHIGAN et al., 

1989 
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Continuação da Tabela 1. Métodos analíticos empregados para a determinação 

quantitativa de pravastatina. 

 

 

Método Condições Autor 

Eletroquímico Eleletrólitos com diferentes pHs (2,0 - 9,0), pico voltamétrico com 

intervalo de 1,22 – 1,44 V. 

NIGOVIÉ, 

2006 

EC Lanzoprazol como padrão interno. Eletrólito: tampão borato com 

pH de 8,5, voltagem de 27,5 kV com detecção em 200 nm. 

KIRCALI et 

al., 2004 

CLAE-MS Coluna: C8. Temperatura 45ºC. Fase Móvel: tampão 0,1% de 

amônia, acetonitrila (20:80, v/v).  

DEEPAK et 

al., 2007 

CLAE-MS Coluna: C18. fase móvel: metanol, acetonitrila, 6 mmol acetato 

de amônio (20:30:50, v/v/v). 

DENG et al., 

2005 

CLAE-MS Coluna: C18. fase móvel: acetonitrila, água, acetato de amônio, 

ácido fórmico e trietilamina  

(40:60:0,77:0,2:0,6, v/v/g/v/v). 

KAWABATA 

et al., 2005 

CLAE-MS Detecção: espectrometria de massas com íon electrospray.    MULVANA et 

al., 2000 

CLAE-MS Coluna: C 18. Detector de massas com íon electrospray. ZHU e 

NEIRINCK, 

2003 

CLAE-MS Coluna: C8. Fase móvel: acetonitrila e tampão acetato de amônio 

(60:40, v/v) contendo 0,02% de ácido acético e 0,06% de 

trietilamina. 

KAWABATA 

et al., 1998 

CLAE-MS Esterificação do fármaco com diazometano e silanização com 

BSTFA. 

KUIHA et al. 

1996 

 

LC-MS Cromatografia líquida, acoplada à espectrometria de massas com 

ionização química. 

MATSUSHIM

A et al., 1993 

CG-MS Detector de massas com ionização química. Derivatização do 

analito com brometo depentafluorbenzil e bis(trimetilsilano) 

trifluoracetamido. 

FUNKE et 

al., 1989 
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Tabela 2. Métodos analíticos empregados para a determinação quantitativa de 

fluvastatina. 

 
 

 
 
 

Tabela 3. Métodos analíticos empregados para a determinação quantitativa de 

rosuvastatina. 

 

 

 

Método Condições Autor 

CLAE Coluna: C18. Fase móvel: tampão hidróxido de tetrametilamonio, 

com uma mistura de metanol e acetonitrila (3:2), (87,5:12,5).  

USP, 2008 

CLAE Coluna: C18. Fase móvel: 20 mmol/L fosfato de sódio di-

hidrogênio básico e acetonitrila (70:30, v/v) com pH ajustado 

para 3,0 com ácido fosfórico. Detector: fluorescência. 

AL-RAWITHI et al., 

2003    

CG/MS Derivatização do analito com bis(trimetilsilano) e análise com 

detector de massas por ionização química. 

LEIS et al., 2005    

EC Eletrólito: tampão borato 10mM, detecção 239 nm, foi utilizado 

fenobarbital como padrão interno. 

DOGRUKOL-AK et 

al., 2001   

 

Método Condições Autor 

UV Solvente: metanol. UYAR et al., 2007   

CLAE Coluna: C 18. Fase móvel: ácido fórmico 0,05 M e acetonitrila. 

 

KUMAR et al., 

2006 

CLAE/MS Detecção: espectrometria de massas com íon electrospray. GAO et al., 2007 

CLAE/MS Detecção: espectrometria de massas com íon electrospray. LAN et al., 2007 

CLAE-MS Detecção: espectrometria de massas com íon electrospray. WEN et al., 2007   

CLAE-MS Detecção: espectrometria de massas com íon electrospray. XU et al., 2006   

CLAE/MS Detecção: espectrometria de massas com íon electrospray. TRIVEDI et al., 

2005   



 

 

17 

Tabela 4. Métodos analíticos empregados para a determinação quantitativa de 

atorvastatina. 

 

 

 

 

Método Condições Autor 

CLAE Coluna: 5 Hypersil phenyl-2. Fase móvel: acetato de 

amônio 0,1 M (pH 6,5) e acetonitrila (28:72, v/v), detecção 

em 242 nm. 

QUTAB et al., 2007  

CLAE Coluna: C18. Fase móvel: acetonitrila e tampão NaH2PO4 

(55:45, v/v) com pH ajustado para 4,5. 

MOHAMMADI et al., 

2007   

CLAE Coluna: C18. Fase móvel: acetonitrila e tampão di-hidrogênio 

fosfato de potássio 0,05 mM (50:50, v/v). 

RAJKONDAWAR et 

al., 2006 

CLAE Coluna: C18. fase móvel: acetonitrila e tampão fosfato 0,03 

M (55:45, v/v) com pH ajustado para 2,9. 

RAJESWARI et al., 

2006   

CLAE Coluna: C18. Fase móvel: metanol, acetonitrila e KH2PO4 50 

mM (20:50:30, v/v/v) com pH ajustado para 3,5. 

SHAH et al., 2006  

CLAE Coluna: C8. Fase móvel: acetonitrila e tampão acetato de 

amônio (65:35, v/v) com pH ajustado para 4,0. 

 

SHEN, et al., 2006 

CLAE Coluna: C 18. Fase móvel: acetato de amônio 0,01 M, 

acetonitrila e metanol (50:40:10, v/v/v). 

 

VITTAL et al., 2006   

CLAE Coluna: C18. Fase móvel: acetonitrila e 0,05% de ácido 

acético (65:35, v/v). 

 

SHEN et al., 2005 

CLAE Coluna: C18. Fase móvel: tampão fosfato de sódio e metanol 

(33:67, v/v) com pH ajustado para 4,0. 

 

BAHRAMI et al., 

2005 

CLAE Coluna: C18. Fase móvel: tampão fosfato de di-hidrogênio e 

acetonitrila (60:40, v/v) com ajuste do pH para 5,5. 

ZARGHI et al., 2005 
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Continuação da Tabela 4. Métodos analíticos empregados para a determinação 

quantitativa de atorvastatina. 

 
 

 
 

A maioria dos trabalhos encontrados na literatura referem-se a análise de 

estatinas em amostras biológicas. Os métodos já estudados, além de serem 

muito trabalhosos, possuem um alto custo, que acabam não sendo acessíveis à 

todos os laboratórios de controle de qualidade de medicamentos. 

 

 

2.5 Espectrofotometria direta e derivada no ultravioleta (UV e EDUV) 

 

A espectrofotometria na região do ultravioleta e do visível (UV-VIS) 

compreende o espectro eletromagnético que vai de 160 a 780 nm. A absorção 

molecular espectrofotometrica está baseada na medida de transmitância T ou da 

absorbância A de uma solução, contida em uma célula transparente, tendo um 

caminho óptico de b centímetros. A concentração de um analito absorvente c é 

Método Condições Autor 

CLAE Coluna: C18. Fase móvel: acetonitrila, tampão acetato de 

amônio e tetraidrofurano com pH ajustado para 4,0. 

ERTURK et al., 

2003   

CLAE Coluna: C 18. Fase móvel: acetonitrila e 0,1 % ácido 

fosfórico. 

PURATCHIKODY 

et al., 2003 

UV Solvente: metanol. KHAN et al., 2006   

UV Solvente: etanol. PRABHAKAR et 

al., 2005   

EC Eletrólito utilizado: tampão fosfato com pH 8,5 e a tensão 

aplicada foi de 16 kV. 

FENG et al., 2003   

CLAE-MS Detecção: espectrometria de massas com íon electrospray BOREK-

DOHALSKY et al., 

2006   

CLAE-MS Detecção: espectrometria de massas com íon electrospray HERMANN et al., 

2005   
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linearmente relacionada à absorbância, como dado pela equação representada  

matemáticamente pela lei de Lambert-Beer (ROCHA, 2004; SKOOG et al., 

2006): 

 

A= - log T =  bc                                                               Equação 1 

 

As variáveis que influenciam o espectro de absorção de uma substância 

incluem a natureza do solvente empregado, a temperatura, o pH da solução, os 

componentes da amostra e a concentração de eletrólitos. A medida da absorção 

baseada na radiação na região do UV-VIS encontra larga aplicação na 

determinação quantitativa de grande variedade de compostos inorgânicos e 

orgânicos (SKOOG et al., 2006). 

Embora tenha grande aplicação na química analítica, por se tratar de um 

método instrumental de relativa simplicidade e baixo custo, a maioria dos 

métodos espectrofotométricos UV-VIS só podem ser aplicados com segurança 

na determinação de amostras contendo um único componente. A análise de 

sistemas multicomponentes é uma limitação da técnica, que tem sido contornada 

pelo uso de métodos de separação, em especial os cromatográficos (THOMAS, 

1996). 

Com o desenvolvimento da espectrofotometria acoplada a computadores, 

foi possível o desenvolvimento de técnicas que permitiram a análise direta de 

misturas, dentre as quais pode-se citar a espectrofotometria derivada. 

A espectrofotometria derivada no UV-VIS envolve a transformação 

matemática da curva espectral promovendo uma abordagem alternativa à 

análise de amostras mais complexas como medicamentos, cosméticos e 

matrizes biológicas (KARPINSKA, 2004). 

O termo espectrofotometria derivada se refere à técnica de medida 

espectral na qual a inclinação do espectro, isto é, a taxa de alteração da 

absorbância que ocorre com a mudança do comprimento de onda durante a 

varredura, é medida em função do comprimento de onda. A derivação do 

espectro original (zero ordem) dá origem ao espectro de primeira derivada, que 

após derivação originará o de segunda derivada e assim, sucessivamente 

(PERKAMPUS, 1992): 
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  dA/d, d2A/d2, d3A/d3,....f(); onde dA/d = A2 – A1/ /2 - /1      Equação 2 

 

Se a diferença de absorbância for calculada em vários pontos para um 

dado intervalo de  ( usualmente igual a 2, 4 ou 8 nm), obtém-se o espectro 

derivado. O máximo de absorbância do espectro original corresponderá a zero 

no espectro derivado. No método zero-pico, o valor da derivada é medido em 

qualquer comprimento de onda, com exceção nos pontos de anulação. Dentro 

desta técnica, está o método chamado ponto de anulação “zero-crossing”, onde 

o valor absoluto da amplitude da derivada de uma curva com absorção de mais 

de uma substância, em um determinado comprimento de onda, corresponde ao 

ponto de anulação da derivada do interferente. Portanto, este método é utilizado 

para eliminar erros sistemáticos de interferências específicas (LEVILLAIN e 

FOMPEYDIE, 1986; HACKMANN et al., 1991; THOMAS, 1996; KARPINSKA, 

2004). 

A informação contida no espectro derivado é apresentada de uma forma 

mais útil, tornando possível resolver muitas das diferentes dificuldades analíticas 

por meio do aumento dos detalhes espectrais, como a resolução de sistemas 

multicomponentes, remoção de interferências da matriz ou turbidez da amostra 

(BERZEAS et al., 1997; RODENAS et al., 2000; KARPINSKA, 2004). 

 

 

2.6 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

A descoberta da cromatografia como uma técnica analítica é geralmente 

atribuída ao botânico russo M. Tswett, o qual conseguiu separar pigmentos de 

cloroplastos contidos em folhas verdes de plantas utilizando um tubo de vidro 

preenchido com carbonato de cálcio. Tswett foi o primeiro a compreender e 

interpretar o processo cromatográfico como hoje é aceito, empregando o termo 

cromatografia para descrever as zonas coloridas que migravam dentro da coluna 

de vidro (MORHY, 1976). 

  A cromatografia pode ser definida como um “método físico-químico de 

separação, no qual os constituintes da amostra a serem separados são 
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particionados entre duas fases, uma estacionária, geralmente de grande área, e 

a outra um fluído insolúvel na fase estacionária, que percorre a primeira”. A fase 

estacionária ou adsorvente, tem tomado várias formas no decorrer do tempo, 

incluindo papel, camada delgada de sólidos sobre placa de vidro, líquidos 

imobilizados, géis e partículas sólidas empacotadas em colunas. O componente 

que flui, ou fase móvel, é um líquido ou um gás (WESTON; BROWN, 1997; 

CIOLA, 2000). 

A separação cromatográfica é o resultado de interações específicas entre 

as moléculas da amostra e as fases móvel e estacionária. Uma vez que a 

migração diferencial é dinâmica e depende do equilíbrio de distribuição de cada 

componente entre a fase móvel e a fase estacionária, a composição de ambas 

as fases e a temperatura de separação serão as variáveis que afetarão o 

processo. A mobilidade exibida pelo soluto dar-se-á em função de diferenças na 

adsorção, partição, solubilidade, pressão de vapor, tamanho da molécula ou 

densidade de carga iônica (CASS; DEGANI, 2001). 

Na cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), surgida na década de 

60, a enorme variedade de fases estacionárias disponíveis (colunas) e a ampla 

faixa de temperatura utilizada permitem uma grande variação do tipo de 

interação específica, multiplicando as possibilidades de separação. O método 

permite o uso de vários detectores (UV-VIS, PDA, eletroquímico, fluorescência, 

índice de refração, espectrometria de massas, etc) e a amostra pode ser 

facilmente recuperada. O uso de alta pressão, necessária em função do tamanho 

das micropartículas utilizadas (3-5), menos permeáveis em comparação com as 

usadas na cromatografia liquida clássica, permite separações melhores e mais 

rápidas (SNYDER et al.,1997). 

Os métodos cromatográficos podem ser classificados pelas formas físicas, 

pelo processo de separação e pela fase móvel. A classificação pela forma física 

está baseada no meio físico com o qual a fase estacionária e a móvel entram em 

contato. A fase estacionária pode ser colocada em um tubo cilíndrico ou disposta 

sobre uma superfície planar. Nesta classificação, a cromatografia pode ser 

subdividida em cromatografia em coluna e cromatografia planar.   Na primeira, 

de acordo com o tamanho do diâmetro interno do tubo, encontram-se as colunas 
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preparativas (6–50 mm), as analíticas (2 – 6 mm) e as com microdiâmetro (< 2 

mm) (JARDIM, 2006). 

       Os processos de separação podem ser físicos, químicos ou mecânicos. 

Os físicos são de adsorção ou de partição, baseando-se principalmente em 

atrações eletrostáticas ou dipolares, incluindo a formação de pontes de 

hidrogênio. Quando se trata da sílica ou alumina como fase estacionária, a 

adsorção do soluto ocorre na interface entre as partículas sólidas e a fase móvel, 

devido à presença de grupos ativos nas superfícies a dessorção do soluto 

implica na sua volta à fase móvel. O processo é interfacial quando a fase 

estacionária é um líquido espalhado na superfície de um suporte sólido, ou nas 

paredes de um tubo cromatográfico. Este fenômeno chama-se partição e baseia-

se nas diferentes solubilidades dos componentes da amostra na fase 

estacionária. A volta dos componentes à fase móvel depende da volatilidade, 

quando a fase móvel é gasosa, ou da solubilidade, no caso da fase móvel ser 

líquida. No processo químico de troca iônica, a fase estacionária é constituída de 

uma matriz onde são adicionados grupos funcionais ionizáveis. Desta maneira 

são obtidos os trocadores aniônicos que têm sítios ativos carregados 

positivamente, retendo ânions, e os trocadores catiônicos, que têm sítios 

carregados negativamente e retêm cátions. A fase móvel é geralmente uma 

solução iônica com propriedades tamponantes, escolhida de forma a ser 

compatível com o tipo de trocador usado. Desta maneira, se a fase estacionária 

retêm cátions, a fase móvel deve conter cátions capazes de substituí-los 

preferencialmente (JARDIM, 2006). 

Levando-se em consideração o estado físico da fase móvel, distingue-se a 

cromatografia em fase gasosa, onde a fase móvel é um gás, a cromatografia 

líquida, onde a fase móvel é um líquido, e a cromatografia em fluido supercrítico, 

onde se usa como fase móvel um vapor pressurizado, em temperatura acima de 

sua temperatura crítica (JARDIM, 2006). 

Na CLAE a eficiência da coluna é medida a partir dos pratos teóricos, os 

quais correspondem a uma etapa de equilíbrio do soluto entre as duas fases.   

Esta medida se faz através dos tempos de retenção obtidos e do alargamento 

das bandas. Este parâmetro é normalmente utilizado para avaliar o desempenho 

da coluna, como por exemplo: 
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Onde N é o número de pratos teóricos, tr é o tempo de retenção, wb o 

alargamento da banda e w0,5 o alargamento da banda à meia altura (CIOLA, 

2000). 

A altura equivalente a um prato teórico, é a correlação entre o número de 

pratos teóricos e o tamanho da coluna. Este parâmetro é utilizado para a 

comparação da eficiência entre colunas de diferentes tamanhos. 

 

 
Onde H é a altura equivalente a um prato teórico e L é o comprimento da 

coluna (CIOLA, 2000). 

A resolução de uma coluna fornece uma medida quantitativa da sua 

habilidade em separar dois ou mais analitos. Quanto maior for o valor, melhor 

será a separação dos analitos. 

 

 
 

Onde R é a resolução, trb e tra, são os tempos de retenção dos analitos, 

sendo trb o analito que fica mais retido na coluna, e wa e wb, as larguras dos picos 

(SKOOG et al., 2006). 
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3. OBJETIVOS 
 

 

 

Os objetivos da presente pesquisa foram: 

 

 

 Caracterizar as matérias-primas de PS, FS, ATC e RC, utilizando métodos 

espectroscópicos; 

 

  Desenvolver e validar métodos analíticos simples, eficientes e de baixo 

custo para a quantificação de PS, FS, ATC e RC em comprimidos; 

 

  Aplicar as metodologias validadas em amostras comercializadas no 

Brasil; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material 

4.1.1 Propriedades físicas e químicas das estatinas 
 

As estatinas possuem um caráter ácido. São moléculas bem estáveis, 

muito solúveis em meio alcalino, solúveis em pH neutro e levemente solúveis em 

meio ácido. As estatinas são solúveis em metanol e água e praticamente 

insolúveis em clorofórmio e éter. Nas Tabelas 1, 2, 3 e 4 podem ser observadas 

as propriedades físicas e químicas das estatinas (MERCK, 2006). 

 

Tabela 5. Propriedades físicas e químicas da PS. 

 

 
Nome químico 

(R,R,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahidro-

,,6-trihidroxi-2-metil-8-[(2S)-2-metil-1-oxobutoxi]-1-

naftalenoeptanóico sal ácido monosódio 

 

Substância PS 

Fórmula molecular C23H35NaO7 

Massa molecular 446,51 

Ponto de fusão 138 – 142°C 

pKa 4,31  0,10 

Cor Branco 

Aspecto físico Pó fino e cristalino 
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Tabela 6. Propriedades físicas e químicas da FS. 

 

 

Nome químico 
[R*,S*-(E)]-(±)-7-[3-(4-fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-

indol-2-il]-3,5-diidroxi-6-ácidoheptanóico, mono sal de 

sódio 

Substância FS 

Fórmula molecular C24H25FNNaO4 

Massa molecular 433,45   

Ponto de fusão 194 – 197° 

pKa 4,27  0,10  

Cor Amarelo 

Aspecto físico Pó fino  

 

 

 

Tabela 7. Propriedades físicas e químicas da ATC. 

 

 
Nome químico 

R-(R*, R*)]-2-(4-fluorofenil)-β, δ-diidroxi-5-(1-metiletil)-

3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1H-pirrol-1-ácido 

heptanoico sal de cálcio, triidratado 

Substância ATC 

Fórmula molecular C66H68CaF2N4O10 

Massa molecular 1155,36 

Ponto de fusão 159,2 – 160,7º 

pKa 4,29  0,10 

Cor Branco 

Aspecto físico Pó fino e cristalino 
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Tabela 8. Propriedades físicas e químicas da RC. 

 

 
Nome químico 

bis[(E)-7-[4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[met 

(metilsulfonil)amino]pirimidina-5-il](3R,5S)-3,5-ácido 

diidroxihept-6-enoico] sal de cálcio 

Substância RC 

Fórmula molecular (C22H27FN3O6S)2Ca 

Massa molecular 1001,14 

Ponto de fusão 126 – 128°C 

pKa 4,25  0,10 

Cor Branco 

Aspecto físico Pó fino e cristalino 

 

Por serem fármacos de grande importância e por não existir um método 

analítico simples, econômico, rápido e acessível, é de grande importância o 

desenvolvimento e a validação de métodos para análise de estatinas em 

comprimidos comercializados no Brasil.   

 

 

4.1.2 Solventes e soluções 

 

 Hidróxido de sódio grau analítico (Merck®) e solução 0,1 M 

 Metanol grau cromatográfico (Merck®) 

 Água MilliQ Plus® 

 Água destilada 

 

 

4.1.3 Substâncias empregadas como padrões, amostras e placebo  

 

A PS empregada como padrão (99,10%), a FS empregada como padrão 

(99,90%), ATC empregada como padrão (99,70%) e RC empregada como 

padrão (99,90%), as amostras contendo comprimidos de 10,0 mg PS/comprimido 
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(amostra A), 20,0 mg PS/comprimido (amostra B), 40,0 mg PS/comprimido 

(amostra C), 20,0 mg FS/comprimido (amostra D), 40,0 mg FS/comprimido 

(amostra E), 10,0 mg ATC/comprimido (amostra F), 20,0 mg ATC/comprimido 

(amostra G), 10,0 mg RC/comprimido (amostra H) e 20,0 mg RC/comprimido 

(amostra I) e os placebos foram gentilmente fornecidos pelos laboratórios 

fabricantes dos medicamentos em estudo. Empregaram-se os padrões 

secundários previamente identificados. 

 

Tabela 9. Especificações das matérias-primas (empregadas como padrão) e dos 

comprimidos. 

 

PS Lote Validade Peso médio dos 
comprimidos (mg) 

Pureza 

Padrão 6J00130 04/2009 - 99,10 % 

Comprimido 10 mg 6H0139 08/2009 200,30 - 

Comprimido 20 mg 6H0115 08/2009 400,80 - 

Comprimido 40 mg 6H0129 08/2009 398,00 - 

FS 
Lote Validade Peso médio dos 

comprimidos (mg) 
Pureza 

Padrão R4580 06/2008 - 99,90% 

Comprimido 20 mg Z0002 01/2008 200,70 - 

Comprimido 40 mg Z0005A 01/2008 393,00 - 

ATC Lote Validade Peso médio dos 
comprimidos (mg) 

Pureza 

Padrão 60127005B 05/2009 - 99,70% 

Comprimido 10 mg 60437009A 04/2009 154,75 - 

Comprimido 20 mg 60437012B 05/2009 309,60 - 

RC Lote Validade Peso médio dos 
comprimidos (mg) 

Pureza 

Padrão RL83000G01 03/2009 - 99,90% 

Comprimido 10 mg 60724 04/2008 155,90 - 

Comprimido 20 mg 60668 05/2008 310,10 - 
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Tabela 10. Matérias-primas utilizadas nas formulações dos comprimidos. 

 

Placebo de PS  Placebo de FS  

Excipientes      Excipientes  

Comprimidos 10 e 20 mg Comprimidos 40 mg Comprimidos 20 e 40 mg  

Lactose Lactose Estearato de magnésio  

Celulose microcristalina Celulose microcristalina Bicarbonato de sódio  

Povidona Povidona Talco  

Croscamelose sódica Croscamelose sódica Celulose microcristalina  

Estearato de magnésio Estearato de magnésio Amido de milho modificado  

                 - Mistura laca verde LB-451 Carbonato de cálcio  

Placebo de ATC  Placebo de RC  

Excipientes  Excipientes  

Comprimidos 10 e 20 mg  Comprimidos 10 e 20 mg  

Carbonato de cálcio  Lactose monoidratada  

Celulose microcristalina  Celulose microcristalina  

Lactose monoidratada  Fosfato de cálcio tribásico  

Croscamelose sódica  Crospovidona  

Polissorbato 80  Estearato de magnésio  

Hiprolose  Hipromelose  

Estearato de magnésio  Triacetina  

Corante branco Opadry YS-1-7040  Dióxido de titânio  

Emulsão simeticona USP  Óxido férrico  

Água purificada          -  

 

 

4.1.4 Equipamentos 

 

As metodologias analíticas foram desenvolvidas e validadas nas 

instalações do Laboratório de Controle Físico e Químico de Qualidade de 

Medicamentos e Cosméticos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo. 
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 Espectrofotômetro marca (Shimadzu®), modelo UV-1601, equipado de 

cubetas de quartzo de 1cm de caminho óptico e acoplado a computador e 

impressora. 

 Cromatógrafo a líquido de alta eficiência marca (Shimadzu®) equipado 

com detector UV SPD-M 10A, bombas LC-10AD, degasificador DGU-14A, 

injetor automático SIL-10AD e forno de coluna CTO-10AS. 

 Aparelho de ultra-som, marca (Thornton®), modelo T-14. 

 Balança analítica marca (Mettler Toledo®), modelo AB 204. 

 Aparelho MilliQ-plus, marca (Millipore®) para obtenção de água MilliQ. 

 Espectrômetro, FTIR Bomem. 

 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Caracterização e identificação dos princípios ativos 

 

4.2.2 Espectroscopia de absorção no infravermelho com transformada de 

Fourier (FT-IR) 

 

A espectroscopia de absorção no infravermelho é uma técnica 

instrumental que auxilia na caracterização e identificação de substâncias. Os 

espectros foram realizados mediante o método de preparação de pastilhas em 

brometo de potássio (KBr) (USP, 2008). 

 

 

4.2.3 Espectrofotometria no ultravioleta 

 

Os espectros foram obtidos após preparação das soluções dos princípios 

ativos em hidróxido de sódio 0,1 M com concentração de 12,0 µg/mL paraPS, 

20,0 µg/mL para FS, 14,0 µg/mL para ATC e RC. 
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4.2.4 Intervalo de fusão 

 

 Reduziu-se os fármacos a pó fino e preencheu-se, até cerca de 3,0 mm de 

altura, um tubo capilar vidro com uma das extremidades selada. O aquecimento 

dos tubos capilares foi efetuados a 5oC/min. Quando a temperatura atingiu 10oC 

abaixo do início da fusão, reduziu-se a velocidade de aquecimento para cerca de 

1oC/min (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 1996). 

 

 

4.2.5 Desenvolvimento dos métodos analíticos 

 

4.2.5.1 Espectrofotometria direta e derivada no ultravioleta UV (UV e EDUV) 

 

4.2.5.1.1 Parâmetros estabelecidos para a PS 

 

Solvente:                                          NaOH 0,1M 

Ordem da derivada:                         1ª ordem 

Delta lambda:                                   2 nm 

Velocidade de varredura:                 370 nm/min 

Assentamento das ordenadas:        +1 a –1 

Intervalo de varredura:                     200 - 300 nm 

Método de quantificação:                 método zero pico 

 
 

4.2.5.1.2 Parâmetros estabelecidos para a FS 

 

Solvente:                                          NaOH 0,1M 

Delta lambda:                                   2 nm 

Velocidade de varredura:                 370 nm/min 

Assentamento das ordenadas:        +1 a 0 

Intervalo de varredura:                     200 - 380 nm 
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4.2.5.1.3 Parâmetros estabelecidos para a ATC 

 

Solvente:                                          NaOH 0,1M 

Ordem da derivada:                         2ª ordem 

Delta lambda:                                   2 nm 

Velocidade de varredura:                 370 nm/min 

Assentamento das ordenadas:        +0,9 a –0,9 

Intervalo de varredura:                     200 - 350 nm 

Método de quantificação:                 método zero pico 
 
 
 
4.2.5.1.4 Parâmetros estabelecidos para a RC 

 

Solvente:                                          NaOH 0,1M 

Ordem da derivada:                         2ª ordem 

Delta lambda:                                   2 nm 

Velocidade de varredura:                 370 nm/min 

Assentamento das ordenadas:        +0,6 a –0,6 

Intervalo de varredura:                     200 - 360 nm 

Método de quantificação:                 método zero pico 
 
 
 
4.2.5.2 Validação dos métodos analíticos para determinação quantitativa de 
PS, FS, ATC e RC por espectrofotometria direta e derivada no ultravioleta 

(EDUV) 

 
4.2.5.2.1 Curva de Ringbom para a PS 

 

Para a construção da curva de Ringbom foram pesados exatamente cerca 

de 100,0 mg de padrão de PS e transferidos para balão volumétrico de 100 mL. 

Adicionou-se quantidade de NaOH 0,1 M suficiente para dissolução. Em seguida, 

completou-se o volume com o mesmo solvente, obtendo-se uma solução com 

concentração de 1000,0 µg/mL. Em seguida, transferiram-se 25,0 mL desta 

primeira solução para balão volumétrico de 50 mL e completou-se o volume com 
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NaOH 0,1N. Desta última solução transferiu-se 25,0 mL para balão volumétrico 

de   250 mL e completou-se o volume com NaOH 0,1 M, obtendo-se uma 

solução de concentração analítica de 50,0 µg/mL de pravastatina sódica. A 

seguir foram transferidas alíquotas de 1,0 a 20,0 mL para 20 balões volumétricos 

de 25 mL. Os volumes de todos os balões foram completados com NaOH 0,1 M. 

Após o espectrofotômetro ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, 

realizou-se a varredura no intervalo de 200 a 300 nm. A partir destes espectros 

traçou-se a curva de Ringbom, com leituras efetuadas a 238 nm. 

  

 

4.2.5.2.2 Curva de Ringbom para a FS 

 

Para a construção da curva de Ringbom foram pesados exatamente cerca 

de 50,0 mg de padrão de FS e transferidos para balão volumétrico de 100 mL. 

Adicionou-se quantidade de NaOH 0,1 M suficiente para dissolução. Em seguida, 

completou-se o volume com o mesmo solvente, obtendo-se uma solução com 

concentração de 500,0 µg/mL. Em seguida, transferiu-se 25,0 mL desta primeira 

solução para balão volumétrico de 250 mL e completou-se o volume com NaOH 

0,1 M, obtendo-se uma solução de concentração analítica de 50,0 µg/mL de 

fluvastatina sódica. A seguir foram transferidas alíquotas de 1,0 a 20,0 mL para 

20 balões volumétricos de 25 mL. Os volumes de todos os balões foram 

completados com NaOH 0,1 M. 

Após o espectrofotômetro ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, 

realizou-se a varredura no intervalo de 200 a 380 nm. A partir destes espectros 

traçou-se a curva de Ringbom, com leituras efetuadas a 302,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.3 Curva de Ringbom para a ATC 

 

Para a construção da curva de Ringbom foram pesados exatamente cerca 

de 50,0 mg de padrão de ATC e transferidos para balão volumétrico de 100 mL. 

Adicionou-se quantidade de NaOH 0,1 M suficiente para dissolução. Em seguida, 

completou-se o volume com o mesmo solvente, obtendo-se uma solução com 
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concentração de 500,0 µg/mL. Em seguida, transferiu-se 25,0 mL desta primeira 

solução para balão volumétrico de 250 mL e completou-se o volume com NaOH 

0,1 M, obtendo-se uma solução de concentração analítica de 50,0 µg/mL de 

ATC. A seguir foram transferidas alíquotas de 1,0 a 20,0 mL para 20 balões 

volumétricos de 25 mL. Os volumes de todos os balões foram completados com 

NaOH 0,1 M. 

Após o espectrofotômetro ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, 

realizou-se a varredura no intervalo de 200 a 350 nm. A partir destes espectros 

traçou-se a curva de Ringbom, com leituras efetuadas a 240,4 nm. 

 

 

4.2.5.2.4 Curva de Ringbom para a RC 

 

Para a construção da curva de Ringbom foram pesados exatamente cerca 

de 50,0 mg de padrão de RC e transferidos para balão volumétrico de 100 mL. 

Adicionou-se quantidade de NaOH 0,1 M suficiente para dissolução. Em seguida, 

completou-se o volume com o mesmo solvente, obtendo-se uma solução com 

concentração de 500,0 µg/mL. Em seguida, transferiu-se 25,0 mL desta primeira 

solução para balão volumétrico de 250 mL e completou-se o volume com NaOH 

0,1 M, obtendo-se uma solução de concentração analítica de 50,0 µg/mL de 

rosuvastatina cálcica. A seguir foram transferidas alíquotas de 1,0 a 20,0 mL 

para 20 balões volumétricos de 25 mL. Os volumes de todos os balões foram 

completados com NaOH 0,1 M. 

Após o espectrofotômetro ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, 

realizou-se a varredura no intervalo de 200 a 360 nm. A partir destes espectros 

traçou-se a curva de Ringbom, com leituras efetuadas a 241 nm. 

 

 
4.2.5.2.5 Determinação da seletividade para a PS 

 

Foi exatamente pesada uma quantidade do placebo correspondente a 

12,0 mg de PS e transferida para balão volumétrico de 100 mL. Adicionou-se 

NaOH 0,1 M para dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. A 
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seguir foi retirada uma alíquota de 5,0 mL e transferida para balão volumétrico de 

50 mL, cujo volume foi completado com a solução de NaOH 0,1 M, obtendo-se 

uma concentração final equivalente a 12,0 g/mL de PS. Todas as medidas 

foram realizadas em triplicatas.    

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 300 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 1ª ordem, com leituras efetuadas a 251,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.6 Determinação da seletividade para a FS 

 

Foi exatamente pesada uma quantidade do placebo correspondente a 

20,0 mg de FS e transferida para balão volumétrico de 100 mL. Adicionou-se 

NaOH 0,1 M para dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. A 

seguir foi retirada uma alíquota de 5,0 mL e transferida para balão volumétrico de 

50 mL, cujo volume foi completado com a solução de NaOH 0,1 M, obtendo-se 

uma concentração final equivalente a 20,0 g/mL de FS. Todas as medidas 

foram realizadas em triplicatas.    

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 380 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as leituras efetuadas a 302,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.7 Determinação da seletividade para a ATC 

 

Foi exatamente pesada uma quantidade do placebo correspondente a 

14,0 mg de ATC e transferida para balão volumétrico de 100 mL. Adicionou-se 

NaOH 0,1 M para dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. A 

seguir foi retirada uma alíquota de 5,0 mL e transferida para balão volumétrico de 

50 mL, cujo volume foi completado com a solução de NaOH 0,1 M, obtendo-se 

uma concentração final equivalente a 14,0 g/mL de ATC. Todas as medidas 

foram realizadas em triplicatas.    
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Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 350 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 244,8 nm. 

 

 

4.2.5.2.8 Determinação da seletividade para a RC 

 

Foi exatamente pesada uma quantidade do placebo correspondente a 

14,0 mg de RC e transferida para balão volumétrico de 100 mL. Adicionou-se 

NaOH 0,1 M para dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. A 

seguir foi retirada uma alíquota de 5,0 mL e transferida para balão volumétrico de 

50 mL, cujo volume foi completado com a solução de NaOH 0,1 M, obtendo-se 

uma concentração final equivalente a 14,0 g/mL de RC. Todas as medidas 

foram realizadas em triplicatas.    

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 360 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 242,6 nm. 

 

 

4.2.5.2.9 Determinação da linearidade para a PS 

 

Foram pesados exatamente cerca de 20,0 mg de padrão de PS e 

transferidos para balão volumétrico de 100mL. Adicionou-se quantidade 

suficiente de NaOH 0,1 M até a dissolução e completou-se o volume com a 

mesma solução. A seguir, foram transferidas alíquotas (de 1,0 a 5,0 mL) para 

balões volumétricos de 50 mL e o volume foi completado com NaOH 0,1 M para 

obter soluções com intervalo de concentração de 4,0 a 20,0 g/mL de PS. Após 

o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-se a 

varredura no intervalo de 200 a 300 nm. A partir destes espectros traçaram-se as 

derivadas de 1ª ordem, com leituras efetuadas a 251,2 nm. 

Determinou-se o erro padrão da estimativa e o coeficiente de correlação 

da curva. Os cálculos foram efetuados pelo método dos mínimos quadrados. 
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4.2.5.2.10 Determinação da linearidade para a FS 

 

Foram pesados exatamente cerca de 20,0 mg de padrão de FS e 

transferidos para balão volumétrico de 100 mL. Adicionou-se quantidade 

suficiente de NaOH 0,1 M até a dissolução e completou-se o volume com a 

mesma solução. A seguir, foram transferidas alíquotas (de 3,0 a 7,0 mL) para 

balões volumétricos de 50 mL e o volume foi completado com NaOH 0,1 M para 

obter soluções com intervalo de concentração de 12,0 a 28,0 g/mL de FS. Após 

o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-se a 

varredura no intervalo de 200 a 380 nm. A partir destes espectros traçaram-se as 

leituras efetuadas a 302,2 nm. 

Determinou-se o erro padrão da estimativa e o coeficiente de correlação 

da curva. Os cálculos foram efetuados pelo método dos mínimos quadrados. 

 

 

4.2.5.2.11 Determinação da linearidade para a ATC 

 

Foram pesados exatamente cerca de 10,0 mg de padrão de ATC e 

transferidos para balão volumétrico de 100 mL. Adicionou-se quantidade 

suficiente de NaOH 0,1 M até a dissolução e completou-se o volume com a 

mesma solução. A seguir, foram transferidas alíquotas (3, 5, 7, 9, e 11 mL) para 

balões volumétricos de 50 mL e o volume foi completado com NaOH 0,1 M para 

obter soluções com intervalo de concentração de 6,0 a 22,0 g/mL de ATC. Após 

o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-se a 

varredura no intervalo de 200 a 350 nm. A partir destes espectros traçaram-se as 

derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 244,8 nm. 

Determinou-se o erro padrão da estimativa e o coeficiente de correlação 

da curva. Os cálculos foram efetuados pelo método dos mínimos quadrados. 
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4.2.5.2.12 Determinação da linearidade para a RC 

 

Foram pesados exatamente cerca de 10,0 mg de padrão de RC e 

transferidos para balão volumétrico de 100 mL. Adicionou-se quantidade 

suficiente de NaOH 0,1 M até a dissolução e completou-se o volume com a 

mesma solução. A seguir, foram transferidas alíquotas (3, 5, 7, 9 e 11 mL) para 

balões volumétricos de 50 mL e o volume foi completado com NaOH 0,1 M para 

obter soluções com intervalo de concentração de 6,0 a 22,0 g/mL de RC. Após 

o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-se a 

varredura no intervalo de 200 a 360 nm. A partir destes espectros traçaram-se as 

derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 242,6 nm. 

Determinou-se o erro padrão da estimativa e o coeficiente de correlação 

da curva. Os cálculos foram efetuados pelo método dos mínimos quadrados. 

 

 

4.2.5.2.13 Limites de detecção (LD) e limites de quantificação (LQ) para a 
PS, FS, ATC e RC 

 

Os cálculos para determinação do LD e do LQ foram baseados na 

estimativa do desvio padrão da resposta (equação da curva analítica) e a 

inclinação da curva. 

 

Limite de detecção = 3,3 X  DP                               Equação 7    

                                             IC 

Limite de quantificação = 10 X DP           Equação 8       

                                                  IC 

Onde DP é a estimativa do desvio padrão da curva analítica e IC é a 

inclinação da curva analítica. 
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4.2.5.2.14 Determinação da repetibilidade inter e intra-dia para a PS 

 

Uma massa equivalente a 24,0 mg de PS foi exatamente pesada e 

transferida para balão volumétrico de 200 mL. Adicionou-se quantidade 

suficiente de NaOH 0,1 M para dissolução e completou-se o volume com a 

mesma solução. A seguir foram transferidas 10 alíquotas de 5,0 mL para balões 

de 50 mL. Completaram-se os volumes com solução de NaOH 0,1 M, obtendo-se 

concentração final de 12,0 g/mL de PS. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 300 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 1ª ordem, com leituras efetuadas a 251,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.15 Determinação da repetibilidade inter e intra-dia para a FS 

 

Uma massa equivalente a 20,0 mg de FS foi exatamente pesada e 

transferida para balão volumétrico de 100 mL. Adicionou-se quantidade 

suficiente de NaOH 0,1N para dissolução e completou-se o volume com a 

mesma solução. A seguir foram transferidas 10 alíquotas de 2,5 mL para balões 

de 25 mL. Completaram-se os volumes com solução de NaOH 0,1 M, obtendo-se 

concentração final de 20,0 g/mL de FS. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 380 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as leituras efetuadas a 302,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.16 Determinação da repetibilidade inter e intra-dia para a ATC 

 

Uma massa equivalente a 14,0 mg de ATC foi exatamente pesada e 

transferida para balão volumétrico de 100 mL. Adicionou-se quantidade 

suficiente de NaOH 0,1 M para dissolução e completou-se o volume com a 

mesma solução. A seguir foram transferidas 10 alíquotas de 5,0 mL para balões 
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de 50 mL. Completaram-se os volumes com solução de NaOH 0,1 M, obtendo-se 

concentração final de 14,0 g/mL de ATC. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 350 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 244,8 nm. 

 

 

4.2.5.2.17 Determinação da repetibilidade inter e intra-dia para a RC 

 

Uma massa equivalente a 14,0 mg de rosuvastatina cálcica foi 

exatamente pesada e transferida para balão volumétrico de 100 mL. Adicionou-

se quantidade suficiente de NaOH 0,1 M para dissolução e completou-se o 

volume com a mesma solução. A seguir foram transferidas 10 alíquotas de 5,0 

mL para balões de 50 mL. Completaram-se os volumes com solução de NaOH 

0,1 M, obtendo-se concentração final de 14,0 g/mL de rosuvastatina cálcica. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 360 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 1ª ordem, com leituras efetuadas a 242,6 nm. 

 

 

4.2.5.2.18 Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 
inter e intra dia para a PS 

 

Os comprimidos foram triturados e foi pesada exatamente uma quantidade 

equivalente a 24,0 mg de PS, que a seguir foi transferida para balão volumétrico 

de 200 mL. Adicionou-se quantidade suficiente de NaOH 0,1 M para dissolução 

da amostra. A solução foi filtrada rejeitando-se os primeiros 5,0 mL. Desta 

solução foram transferidas 10 alíquotas de 5,0 mL para 10 balões de 50 mL. Os 

volumes foram completados com a mesma solução de NaOH 0,1 M, obtendo-se 

a concentração final de 12,0 g/mL. A solução estoque foi armazenada na 

geladeira. Repetiu-se o mesmo procedimento por mais dois dias consecutivos, 

efetuando-se as leituras em triplicata.    
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Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 300 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 1ª ordem, efetuando-se as leituras em 251,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.19 Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 

inter e intra dia para a FS 

 

Os comprimidos foram triturados e foi pesada exatamente uma quantidade 

equivalente a 20,0 mg de FS, que a seguir foi transferida para balão volumétrico 

de 100 mL. Adicionou-se quantidade suficiente de NaOH 0,1 M para dissolução 

da amostra. A solução foi filtrada rejeitando-se os primeiros 5,0 mL. Desta 

solução foram transferidas 10 alíquotas de 5,0 mL para 10 balões de 50 mL. Os 

volumes foram completados com a mesma solução de NaOH 0,1 M, obtendo-se 

a concentração final de 20,0 g/mL. A solução estoque foi armazenada na 

geladeira. Repetiu-se o mesmo procedimento por mais dois dias consecutivos, 

efetuando-se as leituras em triplicata.    

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 380 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as leituras em 302,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.20 Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 

inter e intra dia para a ATC 

  

Os comprimidos foram triturados e foi pesada exatamente uma quantidade 

equivalente a 14,0 mg de ATC, que a seguir foi transferida para balão 

volumétrico de 100 mL. Adicionou-se quantidade suficiente de NaOH 0,1 M para 

dissolução da amostra. A solução foi filtrada rejeitando-se os primeiros 5,0 mL. 

Desta solução foram transferidas 10 alíquotas de 5,0 mL para 10 balões de 50 

mL. Os volumes foram completados com a mesma solução de NaOH 0,1 M, 

obtendo-se a concentração final de 14,0 g/mL. A solução estoque foi 
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armazenada na geladeira. Repetiu-se o mesmo procedimento por mais dois dias 

consecutivos, efetuando-se as leituras em triplicata.    

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 350 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, efetuando-se as leituras em 244,8 nm. 

 

 

4.2.5.2.21 Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 
inter e intra dia para a RC 

 

 Os comprimidos foram triturados e foi pesada exatamente uma quantidade 

equivalente a 14,0 mg de RC, que a seguir foi transferida para balão volumétrico 

de 100 mL. Adicionou-se quantidade suficiente de NaOH 0,1 M para dissolução 

da amostra. A solução foi filtrada rejeitando-se os primeiros 5,0 mL. Desta 

solução foram transferidas 10 alíquotas de 5,0 mL para 10 balões de 50 mL. Os 

volumes foram completados com a mesma solução de NaOH 0,1 M, obtendo-se 

a concentração final de 14,0 g/mL. A solução estoque foi armazenada na 

geladeira. Repetiu-se o mesmo procedimento por mais dois dias consecutivos, 

efetuando-se as leituras em triplicata.    

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 360 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, efetuando-se as leituras em 242,6 nm. 

 

 

4.2.5.2.22 Preparação das soluções padrão e de amostras para realização 

do teste de exatidão para a PS 

 

Pesou-se exatamente cerca de 20,0 mg de padrão de PS e transferiu-se 

para balão volumétrico de 50 mL. Adicionou-se quantidade suficiente de solução 

NaOH 0,1 M até dissolução e completou-se o volume com a mesma solução 

(solução padrão estoque). 

  Determinou-se o peso médio de pelo menos 20 unidades de cada 

amostra. Após trituração dos comprimidos, pesou-se exatamente, cerca de 10,0 
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mg de cada amostra e transferiu-se para balões volumétricos de 25 mL. 

Adicionou-se quantidade suficiente de solvente até dissolução e completaram-se 

os volumes com o mesmo solvente (soluções estoque das amostras). 

 

 

4.2.5.2.22.1 Procedimento  

 

Alíquotas das soluções estoque das amostras e do padrão foram 

transferidas para balões volumétricos de 100 mL (triplicata). Os volumes foram 

completados com NaOH 0,1 M, conforme o esquema a seguir: 

 

Tabela 11. Procedimento para adição do padrão de PS na amostra para 

realização do teste de recuperação. 

 

Balão Concentração da solução 

padrão 400 (µg/mL) 

Volume da solução padrão 

(mL) 

Cocentração da solução da 

amostra 400 (µg/mL) 

Volume da solução da amostra 

(mL) 

1 1,0 - 

2 - 1,0 

3 1,0 1,0 

4 2,0 1,0 

5 3,0 1,0 

 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 300 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 1ª ordem, efetuando-se as leituras em 251,2 nm. 
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4.2.5.2.23 Preparação das soluções de padrão e de amostras para 

realização do teste de exatidão para a FS 

 

Pesou-se exatamente cerca de 20,0 mg de padrão de FS e transferiu-se 

para balão volumétrico de 50 mL. Adicionou-se quantidade suficiente de solução 

NaOH 0,1 M até dissolução e completou-se o volume com a mesma solução 

(solução padrão estoque). 

  Determinou-se o peso médio de pelo menos 20 unidades de cada 

amostra. Após trituração dos comprimidos, pesou-se exatamente, cerca de 10,0 

mg de cada amostra e transferiu-se para balões volumétricos de 25 mL. 

Adicionou-se quantidade suficiente de solvente até dissolução e completaram-se 

os volumes com o mesmo solvente (soluções estoque das amostras). 

 

 

4.2.5.2.23.1 Procedimento  

 

Alíquotas das soluções estoque das amostras e do padrão foram 

transferidas para balões volumétricos de 100 mL (triplicata). Os volumes foram 

completados com NaOH 0,1 M, conforme o esquema a seguir: 

 

Tabela 12. Procedimento para adição do padrão de FS na amostra para 

realização do teste de recuperação. 

 

Balão Concentração solução padrão 

400 (µg/mL) 

Volume da solução padrão (mL) 

Concentração da solução amostra 

400 (µg/mL) 

Volume da solução da amostra (mL) 

1 1,0 - 

2 - 1,0 

3 3,0 1,0 

4 4,0 1,0 

5 5,0 1,0 
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Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1N, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 380 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as leituras em 302,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.24 Preparação das soluções de padrão e de amostras para 

realização do teste de exatidão para a ATC  

 

Pesou-se exatamente cerca de 10,0 mg de padrão de ATC e transferiu-se 

para balão volumétrico de 50 mL. Adicionou-se quantidade suficiente de solução 

NaOH 0,1 M até dissolução e completou-se o volume com a mesma solução 

(solução padrão estoque). 

  Determinou-se o peso médio de pelo menos 20 unidades de cada 

amostra. Após trituração dos comprimidos, pesou-se exatamente, cerca de 10,0 

mg de cada amostra e transferiu-se para balões volumétricos de 50 mL. 

Adicionou-se quantidade suficiente de solvente até dissolução e completaram-se 

os volumes com o mesmo solvente (soluções estoque das amostras). 

 

 

4.2.5.2.24.1 Procedimento  

 

Alíquotas das soluções estoque das amostras e do padrão foram 

transferidas para balões volumétricos de 50 mL (triplicata). Os volumes foram 

completados com NaOH 0,1N, conforme o esquema a seguir: 
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Tabela 13. Procedimento para adição do padrão de ATC na amostra para 

realização do teste de recuperação. 

 

Balão Concentração da solução padrão 

200 (µg/mL) 

Volume da solução padrão (mL) 

Concentração da solução da amostra 

200 (µg/mL) 

Volume da solução da amostra (mL) 

 

1 1,25 - 

2 - 1,25 

3 1,25 1,25 

4 2,25 1,25 

5 3,25 1,25 

 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 350 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, efetuando-se as leituras em 244,8 nm. 

 

 

4.2.5.2.25 Preparação das soluções de padrão e de amostras para 

realização do teste de exatidão para a RC 

 

Pesou-se exatamente cerca de 10,0 mg de padrão de RC e transferiu-se 

para balão volumétrico de 50 mL. Adicionou-se quantidade suficiente de solução 

NaOH 0,1 M até dissolução e completou-se o volume com a mesma solução 

(solução padrão estoque). 

  Determinou-se o peso médio de pelo menos 20 unidades de cada 

amostra. Após trituração dos comprimidos, pesou-se exatamente, cerca de 10,0 

mg de cada amostra e transferiu-se para balões volumétricos de 50 mL. 

Adicionou-se quantidade suficiente de solvente até dissolução e completaram-se 

os volumes com o mesmo solvente (soluções estoque das amostras). 
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4.2.5.2.25.1 Procedimento  

 

Alíquotas das soluções estoque das amostras e do padrão foram 

transferidas para balões volumétricos de 50 mL (triplicata). Os volumes foram 

completados com NaOH 0,1 M, conforme o esquema a seguir: 

 

Tabela 14. Procedimento para adição do padrão de RC na amostra para 

realização do teste de recuperação. 

 

Balão Concentração da solução padrão 

200 (µg/mL) 

Volume da solução padrão (mL) 

Concentração da solução  da amostra 

200 (µg/mL) 

Volume da solução da amostra (mL) 

1 1,25 - 

2 - 1,25 

3 1,25 1,25 

4 2,25 1,25 

5 3,25 1,25 

 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 360 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, efetuando-se as leituras em 242,6 nm. 

 

 

4.2.5.2.26 Teste de robustez para a PS 

 

Para o teste de robustez foram variadas as concentrações da solução 

empregada como solvente. Foram pesadas duas quantidades equivalentes a 

24,0 mg de PS e transferidas para dois balões de 200 mL. Os volumes foram 

completados com NaOH 0,12 M e NaOH 0,08 M. Destas duas soluções foram 

retiradas alíquotas de 5,0 mL e transferidas para dois balões volumétricos de 50 

mL. Os volumes foram completados com as soluções de NaOH 0,12 M e 0,08 M, 

obtendo-se soluções com concentração final de 12,0 g/mL.   
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Após o aparelho ter sido calibrado com as soluções de NaOH 0,12 M e 

0,08 M, realizou-se a varredura no intervalo de 200 a 300 nm. A partir destes 

espectros traçaram-se as derivadas de 1ª ordem, com leituras efetuadas em 

251,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.27 Teste de robustez para a FS 

 

Para o teste de robustez foram variadas as concentrações da solução 

empregada como solvente. Foram pesadas duas quantidades equivalentes a 

20,0 mg de FS e transferidos para dois balões de 100 mL. Os volumes dos 

balões foram completados com NaOH 0,12 M e NaOH 0,08 M. Destas duas 

soluções foram retiradas alíquotas de 2,5 mL e transferidas para dois balões 

volumétricos de 25 mL. Os volumes foram completados com as soluções de 

NaOH 0,12 M e 0,08 M, obtendo-se soluções com concentração final de 20,0 

g/mL.   

Após o aparelho ter sido calibrado com as soluções de NaOH 0,12 M e 

0,08 M, realizou-se a varredura no intervalo de 200 a 380 nm. A partir destes 

espectros traçaram-se as leituras efetuadas em 302,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.28 Teste de robustez a ATC  

 

Para o teste de robustez foram variadas as concentrações da solução 

empregada como solvente. Foram pesadas duas quantidades equivalentes a 

14,0 mg de ATC e transferidos para dois balões de 100 mL. Os volumes dos 

balões foram completados com NaOH 0,12 M e o do outro com NaOH 0,08 M. 

Destas duas soluções foram retiradas alíquotas de 5,0 mL e transferidas para 

dois balões volumétricos de 50 mL. O volume de um dos balões foi completado 

com as soluções de NaOH 0,12 M e 0,08 M, obtendo-se soluções com 

concentração final de 14,0 g/mL.   

Após o aparelho ter sido calibrado com as soluções de NaOH 0,12 M e 

0,08 M, realizou-se a varredura no intervalo de 200 a 350 nm. A partir destes 
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espectros traçaram-se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas em 

244,8 nm. 

 

 

4.2.5.2.29 Teste de robustez para a RC  

 

Para o teste de robustez foram variadas as concentrações da solução 

empregada como solvente. Foram pesadas duas quantidades equivalentes a 

14,0 mg de RC e transferidos para dois balões de 100 mL. Os volumes dos 

balões foram completados com NaOH 0,12 M e NaOH 0,08 M. Destas duas 

soluções foram retiradas alíquotas de 5,0 mL e transferidas para dois balões 

volumétricos de 50 mL. Os volumes foram completados com as soluções de 

NaOH 0,12 M e 0,08 M, obtendo-se soluções com concentração final de 14,0 

g/mL.   

Após o aparelho ter sido calibrado com as soluções de NaOH 0,12 M e 

0,08 M, realizou-se a varredura no intervalo de 200 a 360 nm. A partir destes 

espectros traçaram-se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas em 

242,6 nm. 

 

 

4.2.5.2.30 Teste de estresse 

 

Tabela 15. Condições avaliadas nos testes de estresse para os métodos 

espectrofotométricos (KLICK et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrólise Aquecimento 

banho-maria 

Tempo 

 (horas) 

diluente 

Meio neutro 80°C 2 Água 

Meio oxidante 80°C 2 H2O2   3% 

Meio ácido 80°C 2 HCl 1M 

Meio alcalino 80°C 2 NaOH 1M 
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4.2.5.2.30.1 Hidrólise neutra para a PS 

 

Foram exatamente pesados cerca de 15,0 mg de padrão de PS, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e completado o volume com água 

destilada. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C 

durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

retirou-se uma alíquota de 2,0 mL, que foi transferida para balão volumétrico de 

100 mL e completado o volume com NaOH 0,1 M. Obteve-se uma solução com 

concentração final de 12,0 µg/mL. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 300 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 1ª ordem, com leituras efetuadas a 251,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.30.2 Hidrólise neutra para a FS 

 

Foram exatamente pesados cerca de 10,0 mg de padrão de FS, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e completado o volume com água 

destilada. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C 

durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

retirou-se uma alíquota de 2,5 mL, que foi transferida para balão volumétrico de 

50 mL e completado o volume com NaOH 0,1 M. Obteve-se uma solução com 

concentração final de 20,0 µg/mL. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 380 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as leituras efetuadas a 302,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.30.3 Hidrólise neutra para a ATC   

 

Foram exatamente pesados cerca de 14,0 mg de padrão de ATC, 

transferidos para balão volumétrico de 100 mL  e completado o volume com 

água destilada. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 
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80°C durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura 

ambiente, retirou-se uma alíquota de 5,0 mL, que foi transferida para balão 

volumétrico de 50 mL e completado o volume com NaOH 0,1 M. Obteve-se uma 

solução com concentração final de 14,0 µg/mL.. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 350 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 244,8 nm. 

 

 

4.2.5.2.30.4 Hidrólise neutra para a RC 

 

Foram exatamente pesados cerca de 14,0 mg de padrão de RC, 

transferidos para balão volumétrico de 100 mL  e completado o volume com 

água destilada. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 

80°C durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura 

ambiente, retirou-se uma alíquota de 5,0 mL, que foi transferida para balão 

volumétrico de 50 mL e completado o volume com NaOH 0,1 M. Obteve-se uma 

solução com concentração final de 14,0 µg/mL.. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 360 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 242,6 nm. 

 

 

4.2.5.2.30.5 Hidrólise oxidativa para a PS 

 

Foram exatamente pesados cerca de 15,0 mg de padrão de PS, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e completado o volume com 

peróxido de hidrogênio (H2O2) diluído a 3%. Em seguida a solução foi submetida 

a uma temperatura de 80°C durante duas horas. Após o aquecimento e 

resfriamento à temperatura ambiente, retirou-se uma alíquota de 2,0 mL e 

transferiu-se para balão volumétrico de 100 mL. Completou-se o volume com 

NaOH 0,1 M e obteve-se solução com concentração final de 12,0 µg/mL. 
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Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 300 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 1ª ordem, com leituras efetuadas a 251,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.30.6 Hidrólise oxidativa para a FS  

 

Foram exatamente pesados cerca de 10,0 mg de padrão de FS, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e completado o volume com 

peróxido de hidrogênio (H2O2) diluído a 3%. Em seguida a solução foi submetida 

a uma temperatura de 80°C durante duas horas. Após o aquecimento e 

resfriamento à temperatura ambiente, retirou-se uma alíquota de 2,5 mL e 

transferiu-se para balão volumétrico de 50 mL. Completou-se o volume com 

NaOH 0,1 M e obteve-se solução com concentração final de 20,0 µg/mL. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 380 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as leituras efetuadas a 302,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.30.7 Hidrólise oxidativa para a ATC   

 

Foram exatamente pesados cerca de 14,0 mg de padrão de ATC, 

transferidos para balão volumétrico de 100 mL  e completado o volume com 

peróxido de hidrogênio (H2O2) diluído a 3%. Em seguida a solução foi submetida 

a uma temperatura de 80°C durante duas horas. Após o aquecimento e 

resfriamento à temperatura ambiente, retirou-se uma alíquota de 5,0 mL e 

transferiu-se para balão volumétrico de 50 mL. Completou-se o volume com 

NaOH 0,1 M e obteve-se solução com concentração final de 14,0 µg/mL. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 350 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 244,8 nm. 
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4.2.5.2.30.8 Hidrólise oxidativa para a RC 

 

Foram exatamente pesados cerca de 14,0 mg de padrão de RC, 

transferidos para balão volumétrico de 100 mL  e completado o volume com 

peróxido de hidrogênio (H2O2) diluído a 3%. Em seguida a solução foi submetida 

a uma temperatura de 80°C durante duas horas. Após o aquecimento e 

resfriamento à temperatura ambiente, retirou-se uma alíquota de 5,0 mL e 

transferiu-se para balão volumétrico de 50 mL. Completou-se o volume com 

NaOH 0,1 M e obteve-se solução com concentração final de 14,0 µg/mL. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 360 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 242,6 nm. 

 

 

4.2.5.2.30.9 Hidrólise ácida para a PS 

 

Foram exatamente pesados cerca de 15,0 mg de padrão de PS, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e completado o volume com HCl 1 

M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C durante 

duas horas. Após o aquecimento e resfriamento até à temperatura ambiente, 

retirou-se uma alíquota de 2,0 mL, e transferiu-se para balão volumétrico de 100 

mL. Neutralizou-se com uma alíquota de 2,0 mL de NaOH 1M e completou-se o 

volume com NaOH 0,1 M, obtendo-se uma concentração final de 12,0 µg/mL. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 300 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 1ª ordem, com leituras efetuadas a 251,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.30.10 Hidrólise ácida para a FS 

 

Foram exatamente pesados cerca de 10,0 mg de padrão de FS, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e completado o volume com HCl 1 

M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C durante 
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duas horas. Após o aquecimento e resfriamento até à temperatura ambiente, 

retirou-se uma alíquota de 2,5 mL, e transferiu-se para balão volumétrico de 50 

mL. Neutralizou-se com uma alíquota de 2,5 mL de NaOH 1M e completou-se o 

volume com NaOH 0,1 M, obtendo-se uma concentração final de 20,0 µg/mL. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 380 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as leituras efetuadas a 302,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.30.11 Hidrólise ácida para a ATC  

 

Foram exatamente pesados cerca de 14,0 mg de padrão de ATC, 

transferidos para balão volumétrico de 100 mL  e completado o volume com HCl 

1 M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C durante 

duas horas. Após o aquecimento e resfriamento até à temperatura ambiente, 

retirou-se uma alíquota de 5,0 mL, e transferiu-se para balão volumétrico de 50 

mL. Neutralizou-se com uma alíquota de 5,0 mL de NaOH 1M e completou-se o 

volume com NaOH 0,1 M, obtendo-se uma concentração final de 14,0 µg/mL. 

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 350 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 244,8 nm. 

 

 
4.2.5.2.30.12 Hidrólise ácida para a RC  

 

Foram exatamente pesados cerca de 14,0 mg de padrão de RC, 

transferidos para balão volumétrico de 100 mL  e completado o volume com HCl 

1 M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C durante 

duas horas. Após o aquecimento e resfriamento até à temperatura ambiente, 

retirou-se uma alíquota de 5,0 mL, e transferiu-se para balão volumétrico de 50 

mL. Neutralizou-se com uma alíquota de 5,0 mL de NaOH 1M e completou-se o 

volume com NaOH 0,1 M, obtendo-se uma concentração final de 14,0 µg/mL. 
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Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 360 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 242,6 nm. 

 

 

4.2.5.2.30.13 Hidrólise alcalina para a PS 

 

Foram exatamente pesados cerca de 15,0 mg de padrão de PS, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL e completado o volume com NaOH 

1M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C durante 

duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, retirou-

se uma alíquota de 2,0 mL e transferiu-se para balão volumétrico de 100mL. 

Neutralizou-se com uma alíquota de 2,0 mL de HCl 1M e completou-se o volume 

com NaOH 0,1 M, obtendo-se uma concentração final de 12,0 µg/mL.  

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 300 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 1ª ordem, com leituras efetuadas a 251,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.30.14 Hidrólise alcalina para a FS  

 

Foram exatamente pesados cerca de 10,0 mg de padrão de FS, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL e completado o volume com NaOH 

1M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C durante 

duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, retirou-

se uma alíquota de 2,5 mL e transferiu-se para balão volumétrico de 50 mL. 

Neutralizou-se com uma alíquota de 2,5 mL de HCl 1M e completou-se o volume 

com NaOH 0,1 M, obtendo-se uma concentração final de 20,0 µg/mL.  

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 300 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as leituras efetuadas a 302,2 nm. 
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4.2.5.2.30.15 Hidrólise alcalina para a ATC 

 

Foram exatamente pesados cerca de 14,0 mg de padrão de ATC, 

transferidos para balão volumétrico de 100 mL e completado o volume com 

NaOH 1M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C 

durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

retirou-se uma alíquota de 5,0 mL e transferiu-se para balão volumétrico de 50 

mL. Neutralizou-se com uma alíquota de 5,0 mL de HCl 1M e completou-se o 

volume com NaOH 0,1 M, obtendo-se uma concentração final de 14,0 µg/mL.  

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 350 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 244,8 nm. 

 

 

4.2.5.2.30.16 Hidrólise alcalina para a RC 

 

Foram exatamente pesados cerca de 14,0 mg de padrão de RC, 

transferidos para balão volumétrico de 100 mL e completado o volume com 

NaOH 1M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C 

durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

retirou-se uma alíquota de 5,0 mL e transferiu-se para balão volumétrico de 50 

mL. Neutralizou-se com uma alíquota de 5,0 mL de HCl 1M e completou-se o 

volume com NaOH 0,1 M, obtendo-se uma concentração final de 14,0 µg/mL.  

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 360 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 242,6 nm. 

 

 

4.2.5.2.31 Estabilidade das soluções de PS  

 

Foram exatamente pesados 24,0 mg de PS e transferidos para balão 

volumétrico de 200 mL. O volume foi completado com NaOH 0,1 M. Uma 
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alíquota de 5,0 mL foi transferida para balão volumétrico de 50 mL e completou-

se o volume, obtendo-se a concentração final de 12,0 g/mL. 

Para a preparação da solução das amostras, pesou-se o pó dos 

comprimidos em massas equivalentes a 12,0 mg de PS, que foram transferidos 

para balões volumétricos de 100 mL. Os volumes foram completados com NaOH 

0,1N. Alíquotas de 5,0 mL destas soluções foram transferidas para balões 

volumétricos de 50 mL e os volumes completados com NaOH 0,1 M, para 

obtenção de soluções com concentração de 12,0 g/mL de PS. As leituras foram 

feitas em intervalos de 1 hora (durante 5 horas), deixando-se as soluções à 

temperatura ambiente.  

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 300 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 1ª ordem, com leituras efetuadas a 251,2 nm. 

 

 

4.2.5.2.32 Estabilidade das soluções de FS  

 

Foram exatamente pesados 20,0 mg de FS e transferidos para balão 

volumétrico de 50 mL. O volume foi completado com NaOH 0,1 M. Uma alíquota 

de 2,5 mL foi transferida para balão volumétrico de 50 mL e completou-se o 

volume, obtendo-se a concentração final de 20,0 g/mL. 

Para a preparação da solução das amostras, pesou-se o pó dos 

comprimidos em massas equivalentes a 10,0 mg de FS, que foram transferidos 

para balões volumétricos de 50 mL. Os volumes foram completados com NaOH 

0,1 M. Alíquotas de 5,0 mL destas soluções foram transferidas para balões 

volumétricos de 50 mL e os volumes completados com NaOH 0,1 M, para 

obtenção de soluções com concentração de 20,0 g/mL de FS. As leituras foram 

feitas em intervalos de 1 hora (durante 5 horas), deixando-se as soluções à 

temperatura ambiente.  

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 380 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as leituras efetuadas a 302,2 nm. 
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4.2.5.2.33 Estabilidade das soluções de ATC  

 

Foram exatamente pesados 14,0 mg de ATC e transferidos para balão 

volumétrico de 100 mL. O volume foi completado com NaOH 0,1 M. Uma 

alíquota de 5,0 mL foi transferida para balão volumétrico de 50 mL e completou-

se o volume, obtendo-se a concentração final de 14,0 g/mL. 

Para a preparação da solução das amostras, pesou-se o pó dos 

comprimidos em massas equivalentes a 14,0 mg de ATC, que foram transferidos 

para balões volumétricos de 100 mL. Os volumes foram completados com NaOH 

0,1 M. Alíquotas de 5,0 mL destas soluções foram transferidas para balões 

volumétricos de 50 mL e os volumes completados com NaOH 0,1 M, para 

obtenção de soluções com concentração de 14,0 g/mL de ATC. As leituras 

foram feitas em intervalos de 1 hora (durante 5 horas), deixando-se as soluções 

à temperatura ambiente.  

Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 350 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 244,8 nm. 

 

 

4.2.5.2.34 Estabilidade das soluções de RC  

 

Foram exatamente pesados 14,0 mg de RC e transferidos para balão 

volumétrico de 100 mL. O volume foi completado com NaOH 0,1 M. Uma 

alíquota de 5,0 mL foi transferida para balão volumétrico de 50 mL e completou-

se o volume, obtendo-se a concentração final de 14,0 g/mL. 

Para a preparação da solução das amostras, pesou-se o pó dos 

comprimidos em massas equivalentes a 14,0 mg de RC, que foram transferidos 

para balões volumétricos de 100 mL. Os volumes foram completados com NaOH 

0,1 M. Alíquotas de 5,0 mL destas soluções foram transferidas para balões 

volumétricos de 50 mL e os volumes completados com NaOH 0,1 M, para 

obtenção de soluções com concentração de 14,0 g/mL de RC. As leituras foram 

feitas em intervalos de 1 hora (durante 5 horas), deixando-se as soluções à 

temperatura ambiente.  
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Após o aparelho ter sido calibrado com solução de NaOH 0,1 M, realizou-

se a varredura no intervalo de 200 a 360 nm. A partir destes espectros traçaram-

se as derivadas de 2ª ordem, com leituras efetuadas a 242,6 nm. 

 

 

4.2.5.3 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 
4.2.5.3.1 Parâmetros estabelecidos para a PS 

 

Fase móvel:                        metanol:água (60:40 v/v) pH ajustado para 3,0 com       

                                           ácido orto-fosfórico 

Vazão:                                1,0 mL/min 

Detecção:                           UV a 238 nm 

Coluna:                               LiChrospher® RP-18 (125 x 4 mm, 5 µm) Merck® 

Volume de injeção:             20 µL 

Temperatura:                      25  1°C 

Tempo de retenção:           4,02 min 

 

 

4.2.5.3.2 Parâmetros estabelecidos para a FS 

 

Fase móvel:                     metanol:água (70:30 v/v) pH ajustado para 3,0 com          

                                        ácido orto-fosfórico 

Vazão:                             1,0 mL/min 

Detecção:                        UV a 238 nm 

Coluna:                            LiChrospher® RP-18 (125 x 4 mm, 5 µm) Merck® 

Volume de injeção:          20 µL 

Temperatura:                   25  1°C 

Tempo de retenção:         4,95 min 
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4.2.5.3.3 Parâmetros estabelecidos para a ATC  

 

Fase móvel:                        metanol:água (70:30 v/v) pH ajustado para 3,0 com  

                                           ácido orto-fosfórico 

Vazão:                                1,0 mL/min 

Detecção:                           UV a 238 nm 

Coluna:                               LiChrospher® RP-18 (125 x 4 mm, 5 µm) Merck® 

Volume de injeção:             20 µL 

Temperatura:                      25  1°C 

Tempo de retenção:           3,85 min 

 

4.2.5.3.4 Parâmetros estabelecidos para a RC 

 

Fase móvel:                       metanol:água (60:40 v/v) pH ajustado para 3,0 com  

                                          ácido orto-fosfórico 

Vazão:                               1,0 mL/min 

Detecção:                          UV a 238 nm 

Coluna:                              LiChrospher® RP-18 (125 x 4 mm, 5 µm) Merck® 

Volume de injeção:            20 µL 

Temperatura:                    25  1°C 

Tempo de retenção:          4,18 min 

 

 

4.2.5.4 Validação dos métodos analíticos para determinação quantitativa de 
PS, FS, ATC e RC por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

4.2.5.4.1 Determinação da seletividade para a PS 

 

Foi exatamente pesada uma quantidade de placebo equivalente a 6,0 mg 

de PS e transferida para balão volumétrico de 50 mL. Adicionou-se fase móvel 

até completar o volume. A seguir foram retiradas duas alíquotas de 1,0 mL e 

transferidas para balões volumétricos de 10 mL, que foram completadas com a 



 

 

61 

mesma fase móvel, obtendo-se concentração equivalente a 12,0 g/mL de 

pravastatina sódica. Todas as medidas foram feitas em triplicatas.    

 

 

4.2.5.4.2 Determinação da seletividade para a FS 

 

Foi exatamente pesada uma quantidade de placebo equivalente a 10,0 mg 

de FS e transferida para balão volumétrico de 50 mL. Adicionou-se fase móvel 

até completar o volume. A seguir foram retiradas duas alíquotas de 1,0 mL e 

transferidas para balões volumétricos de 10 mL, que foram completadas com a 

mesma fase móvel, obtendo-se concentração equivalente a 20,0 g/mL de 

fluvastatina sódica. Todas as medidas foram feitas em triplicatas.    

 

 

4.2.5.4.3 Determinação da seletividade para a ATC 

 

Foi exatamente pesada uma quantidade de placebo equivalente a 7,0 mg 

de ATC e transferida para balão volumétrico de 50 mL. Adicionou-se fase móvel 

até completar o volume. A seguir foram retiradas duas alíquotas de 1,0 mL e 

transferidas para balões volumétricos de 10 mL, que foram completadas com a 

mesma fase móvel, obtendo-se concentração equivalente a 14,0 g/mL de 

atorvastatina cálcica. Todas as medidas foram feitas em triplicatas.    

 

 

4.2.5.4.4 Determinação da seletividade para a RC 

 

Foi exatamente pesada uma quantidade de placebo equivalente a 7,0 mg 

de RC e transferida para balão volumétrico de 50 mL. Adicionou-se fase móvel 

até completar o volume. A seguir foram retiradas duas alíquotas de 1,0 mL e 

transferidas para balões volumétricos de 10 mL, que foram completadas com a 

mesma fase móvel, obtendo-se concentração equivalente a 14,0 g/mL de 

rosuvastatina cálcica. Todas as medidas foram feitas em triplicatas.    
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4.2.5.4.5 Determinação da linearidade para a PS 

 

Foram pesados exatamente cerca de 20,0 mg de padrão de PS e 

transferidos para balão volumétrico de 10 mL. Adicionou-se quantidade suficiente 

de fase móvel até a dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. 

Desta solução, uma alíquota de 1,0 mL foi transferida para balão volumétrico de 

50 mL. A seguir, foram transferidas alíquotas (de 1,0 a 5,0mL) para balões 

volumétricos de 10 mL e os volumes completados com fase móvel para obter 

soluções com intervalo de concentração de 4,0 a 20,0 g/mL de PS.  

Determinou-se o erro padrão da estimativa  e o coeficiente de correlação 

da curva. Os cálculos foram efetuados pelo método dos mínimos quadrados. 

 

 

4.2.5.4.6 Determinação da linearidade para a FS  

 

Foram pesados exatamente cerca de 10,0 mg de padrão de FS e 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL. Adicionou-se quantidade suficiente 

de fase móvel até a dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. 

A seguir, foram transferidas alíquotas (de 0,3 a 0,7 mL) para balões volumétricos 

de 10 mL e os volumes completados com fase móvel para obter soluções com 

intervalo de concentração de 12,0 a 28,0 g/mL de FS.  

Determinou-se o erro padrão da estimativa  e o coeficiente de correlação 

da curva. Os cálculos foram efetuados pelo método dos mínimos quadrados. 

 

 

4.2.5.4.7 Determinação da linearidade para a ATC  

 

Foram pesados exatamente cerca de 12,5 mg de padrão de ATC e 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL. Adicionou-se quantidade suficiente 

de fase móvel até a dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. 

A seguir, foram transferidas alíquotas (de 0,3, 0,5, 07, 0,9 e 1,1 mL) para balões 

volumétricos de 25 mL e os volumes completados com fase móvel para obter 

soluções com intervalo de concentração de 6,0 a 22,0 g/mL de ATC.  
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Determinou-se o erro padrão da estimativa e o coeficiente de correlação 

da curva. Os cálculos foram efetuados pelo método dos mínimos quadrados. 

 

 

4.2.5.4.8 Determinação da linearidade para a RC  

 

Foram pesados exatamente cerca de 12,5 mg de padrão de RC e 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL. Adicionou-se quantidade suficiente 

de fase móvel até a dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. 

A seguir, foram transferidas alíquotas (de 0,3, 0,5, 07, 0,9 e 1,1 mL) para balões 

volumétricos de 25 mL e os volumes completados com fase móvel para obter 

soluções com intervalo de concentração de 6,0 a 22,0 g/mL de RC.  

Determinou-se o erro padrão da estimativa e o coeficiente de correlação 

da curva. Os cálculos foram efetuados pelo método dos mínimos quadrados. 

 

 

4.2.5.4.9 Limites de detecção (LD) e limites de quantificação (LQ) para a PS, 
FS, ATC e RC 

 

Os cálculos para determinação do LD e do LQ foram baseados na 

estimativa do desvio padrão da resposta (equação da curva analítica) e a 

inclinação da curva. 

 

 

Limite de detecção = 3,3 X DP                                                Equação 7 

                                             IC 

Limite de quantificação = 10 X DP                                      Equação 8 

                                                   IC                                                       

           

Onde DP é a estimativa do desvio padrão da curva analítica e IC é a 

inclinação da curva analítica. 
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4.2.5.4.10 Determinação da repetibilidade inter e intra-dia para a PS 

 

Uma massa equivalente a 12,0 mg de PS foi exatamente pesada e 

transferida para balão volumétrico de 50 mL. Adicionou-se quantidade suficiente 

de fase móvel até a dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. 

A seguir foram transferidas alíquotas de 0,5 mL para 3 balões de 10 mL. 

Completaram-se os volumes com a fase móvel, obtendo-se concentração final 

de 12,0 g/mL de PS. 

 

 

4.2.5.4.11 Determinação da repetibilidade inter e intra-dia para a FS 

 

Uma massa equivalente a 10,0 mg de FS foi exatamente pesada e 

transferida para balão volumétrico de 25 mL. Adicionou-se quantidade suficiente 

de fase móvel até a dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. 

A seguir foram transferidas alíquotas de 0,5 mL para 3 balões de 10 mL. 

Completaram-se os volumes com a fase móvel, obtendo-se concentração final 

de 20,0 g/mL de FS. 

 

 

4.2.5.4.12 Determinação da repetibilidade inter e intra-dia para a ATC  

 

Uma massa equivalente a 12,5 mg de ATC foi exatamente pesada e 

transferida para balão volumétrico de 25 mL. Adicionou-se quantidade suficiente 

de fase móvel até a dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. 

A seguir foram transferidas alíquotas de 0,7 mL para 3 balões de 25 mL. 

Completaram-se os volumes com a fase móvel, obtendo-se concentração final 

de 14,0 g/mL de ATC. 
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4.2.5.4.13 Determinação da repetibilidade inter e intra-dia para a RC  

 

Uma massa equivalente a 12,5 mg de RC foi exatamente pesada e 

transferida para balão volumétrico de 25 mL. Adicionou-se quantidade suficiente 

de fase móvel até a dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. 

A seguir foram transferidas alíquotas de 0,7 mL para 3 balões de 25 mL. 

Completaram-se os volumes com a fase móvel, obtendo-se concentração final 

de 14,0 g/mL de RC. 

 

 

 

4.2.5.4.14 Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 
inter e intra-dia para a PS 

 

Os comprimidos foram triturados e pesada exatamente uma quantidade, 

equivalente a 6,0 mg de PS, que foi transferida para balão volumétrico de 50 mL. 

Adicionou-se fase móvel, agitou-se e completou-se o volume com mesma 

solução. A solução foi filtrada, rejeitando-se os primeiros 5,0 mL. Desta solução 

foram transferidas 10 alíquotas de 1,0 mL para 10 balões de 10 mL. Os volumes 

foram completados com a fase móvel, obtendo-se a concentração final de 12,0 

g/mL. A solução estoque foi armazenada na geladeira. Repetiu-se o mesmo 

procedimento por mais dois dias consecutivos, efetuando-se as leituras em 

triplicata.    

 

 

4.2.5.4.15 Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 

inter e intra-dia para a FS 

 

Os comprimidos foram triturados e pesada exatamente uma quantidade, 

equivalente a 10,0 mg de FS, que foi transferida para balão volumétrico de 50 

mL. Adicionou-se fase móvel, agitou-se e completou-se o volume com a mesma 

solução. A solução foi filtrada, rejeitando-se os primeiros 5,0 mL. Desta solução 

foram transferidas 10 alíquotas de 1,0 mL para 10 balões de 10 mL. Os volumes 



 

 

66 

foram completados com a fase móvel, obtendo-se a concentração final de 20,0 

g/mL. A solução estoque foi armazenada na geladeira. Repetiu-se o mesmo 

procedimento por mais dois dias consecutivos, efetuando-se as leituras em 

triplicata.    

 

 

4.2.5.4.16 Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 
inter e intra-dia para a ATC  

 

Os comprimidos foram triturados e pesada exatamente uma quantidade, 

equivalente a 3,5 mg de ATC, que foi transferida para balão volumétrico de 25 

mL. Adicionou-se fase móvel, agitou-se e completou-se o volume com a mesma 

solução. A solução foi filtrada, rejeitando-se os primeiros 5,0 mL. Desta solução 

foram transferidas 10 alíquotas de 0,5 mL para 10 balões de 5 mL. Os volumes 

foram completados com a fase móvel, obtendo-se a concentração final de 14,0 

g/mL. A solução estoque foi armazenada na geladeira. Repetiu-se o mesmo 

procedimento por mais dois dias consecutivos, efetuando-se as leituras em 

triplicata.    

 

 

4.2.5.4.17 Preparação das amostras para determinação da repetibilidade 

inter e intra-dia para a RC  

 

Os comprimidos foram triturados e pesada exatamente uma quantidade, 

equivalente a 3,5 mg de RC, que foi transferida para balão volumétrico de 25 mL. 

Adicionou-se fase móvel, agitou-se e completou-se o volume com a mesma 

solução. A solução foi filtrada, rejeitando-se os primeiros 5,0 mL. Desta solução 

foram transferidas 10 alíquotas de 0,5 mL para 10 balões de 5 mL. Os volumes 

foram completados com a fase móvel, obtendo-se a concentração final de 14,0 

g/mL. A solução estoque foi armazenada na geladeira. Repetiu-se o mesmo 

procedimento por mais dois dias consecutivos, efetuando-se as leituras em 

triplicata.    
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4.2.5.4.18 Preparação das soluções de padrão e das amostras para 

realização do teste de exatidão para a PS 

 

      Foram pesados exatamente cerca de 10,0 mg de padrão de PS e 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL. Adicionou-se quantidade suficiente 

de fase móvel até dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. 

 Os comprimidos foram triturados e exatamente pesadas quantidades de 

pó equivalentes a 10,0 mg de PS e transferidas para balão volumétrico de 25mL. 

Adicionou-se fase móvel, agitou-se e completou-se o volume com a mesma 

solução. 

 

 

4.2.5.4.18.1 Procedimento 

 

Alíquotas das soluções estoque das amostras após filtração e da ultima 

diluição do padrão foram transferidas para balões volumétricos de 10 mL 

(triplicata). O volume foi completado com fase móvel conforme o esquema a 

seguir: 

 

Tabela 16. Procedimento para adição do padrão de PS na amostra para 

realização do teste de recuperação empregando o método cromatográfico. 

 

Balão Concentração da solução padrão 

0,400 (µg/mL) 

Volume da solução padrão (mL) 

Concentração da solução da 

amostra 0,400 (µg/mL) 

Volume da solução da amostra (mL) 

1 0,1 --- 

2 --- 0,1 

3 0,1 0,1 

4 0,2 0,1 

5 0,3 0,1 
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4.2.5.4.19 Preparação das soluções de padrão e das amostras para 

realização do teste de exatidão para a FS 

 

      Foram pesados exatamente cerca de 10,0 mg de padrão de FS e 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL. Adicionou-se quantidade suficiente 

de fase móvel até dissolução e completou-se o volume com a mesma solução. 

 Os comprimidos foram triturados e exatamente pesadas quantidades de 

pó equivalentes a 10,0 mg de FS e transferidas para balão volumétrico de 25mL. 

Adicionou-se fase móvel, agitou-se e completou-se o volume com a mesma 

solução. 

 

 

4.2.5.4.19.1 Procedimento 

 

Alíquotas das soluções estoque das amostras e da ultima diluição do 

padrão foram transferidas para balões volumétricos de 10 mL (triplicata). O 

volume foi completado com fase móvel conforme o esquema a seguir: 

 

Tabela 17. Procedimento para adição do padrão de FS na amostra para 

realização do teste de recuperação empregando o método cromatográfico. 

 

Balão Concentração da solução padrão 

0,400 (µg/mL) 

Volume da solução padrão (mL) 

Concentração da solução da  amostra 

0,400 (µg/mL) 

Volume da solução da amostra (mL) 

 

1 0,2 --- 

2 --- 0,2 

3 0,2 0,2 

4 0,3 0,2 

5 0,4 0,2 
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4.2.5.4.20 Preparação das soluções de padrão e das amostras para 

realização do teste de exatidão para a ATC  

 

      Foram pesados exatamente cerca de 12,5 mg de padrão de ATC e 

transferidos para balão volumétrico de 50 mL. Adicionou-se quantidade suficiente 

de fase móvel até dissolução e completou-se o volume com a mesma solução.  

 Os comprimidos foram triturados e exatamente pesadas quantidades de 

pó equivalentes a 6,25 mg de ATC e transferidas para balão volumétrico de 25 

mL. Adicionou-se fase móvel, agitou-se e completou-se o volume com a mesma 

solução. 

 

 

4.2.5.4.20.1 Procedimento 

 

Alíquotas das soluções estoque das amostras e da ultima diluição do 

padrão foram transferidas para balões volumétricos de 25 mL (triplicata). O 

volume foi completado com fase móvel conforme o esquema a seguir: 

 

Tabela 18. Procedimento para adição do padrão de ATC na amostra para 

realização do teste de recuperação empregando o método cromatográfico. 

 

Balão Concentração da solução padrão 

0,250 (µg/mL) 

Volume da solução padrão (mL) 

Concentração da solução da amostra 

0,250 (µg/mL) 

Volume da solução das amostras (mL) 

1 0,5 --- 

2 --- 0,5 

3 0,5 0,5 

4 0,9 0,5 

5 1,3 0,5 
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4.2.5.4.21 Preparação das soluções de padrão e das amostras para 

realização do teste de exatidão para a RC 

 

Foram pesados exatamente cerca de 12,5 mg de padrão de RC e 

transferidos para balão volumétrico de 50 mL. Adicionou-se quantidade suficiente 

de fase móvel até dissolução e completou-se o volume com a mesma solução.  

 Os comprimidos foram triturados e exatamente pesadas quantidades de 

pó equivalentes a 6,25 mg de RC e transferidas para balão volumétrico de 25mL. 

Adicionou-se fase móvel, agitou-se e completou-se o volume com a mesma 

solução. 

 

 

4.2.5.4.21.1 Procedimento 

 

Alíquotas das soluções estoque das amostras e da ultima diluição do 

padrão foram transferidas para balões volumétricos de 25 mL (triplicata). O 

volume foi completado com fase móvel conforme o esquema a seguir: 

 

Tabela 19. Procedimento para adição do padrão de RC na amostra para 

realização do teste de recuperação empregando o método cromatográfico. 

 

Balão Concentração da solução 

padrão 0,250 (µg/mL) 

Volume da solução padrão (mL) 

Concentração da solução da 

amostra 0,250 (µg/mL) 

Volume da solução da amostra 

(mL) 

1 0,5 --- 

2 --- 0,5 

3 0,5 0,5 

4 0,9 0,5 

5 1,3 0,5 
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4.2.5.4.22 Teste de robustez para a PS 

   

Para o teste de robustez foi variada a composição da fase móvel e o pH 

em 0,1 unidades. Variou-se também a temperatura da coluna em ± 5°C. A fase 

móvel foi constituída de metanol-água (61,2:38,8 v/v) e (58,2:41,8 v/v), com o pH 

ajustado para 3,2 com ácido orto-fosfórico. A vazão foi de 1,0 mL/min.  

 

 

4.2.5.4.23 Teste de robustez para a FS  

 

Para o teste de robustez foi variada a composição da fase móvel e o pH 

em 0,1 unidades. Variou-se também a temperatura da coluna em ± 5°C. A fase 

móvel foi constituída de metanol-água (68,6:31,4 v/v) e (71,4:28,6 v/v), com o pH 

ajustado para 3,2 com ácido orto-fosfórico. A vazão foi de 1,0 mL/min.  

 

4.2.5.4.24 Teste de robustez para a ATC  

 

Para o teste de robustez foi variada a composição da fase móvel e o pH 

em 0,1 unidades. Variou-se também a temperatura da coluna em ± 5°C. A fase 

móvel foi constituída de metanol-água (68,6:31,4 v/v) e (71,4:28,6 v/v), com o pH 

ajustado para 3,2 com ácido orto-fosfórico. A vazão foi de 1,0 mL/min.  

 

 

4.2.5.4.25 Teste de robustez para a RC 

 

Para o teste de robustez foi variada a composição da fase móvel e o pH 

em 0,1 unidades. Variou-se também a temperatura da coluna em ± 5°C. A fase 

móvel foi constituída de metanol-água (61,2:38,8 v/v) e (58,2:41,8 v/v), com o pH 

ajustado para 3,2 com ácido orto-fosfórico. A vazão foi de 1,0 mL/min.  
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4.2.5.4.26 Teste de estresse 

 

Tabela 20. Condições empregadas nos testes de estresse para os métodos 

cromatográficos (KLICK et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.4.26.1  Hidrólise neutra para a PS   

 

Foram exatamente pesados cerca de 12,0 mg de padrão de PS, 

transferidos para balão volumétrico de 50 mL  e completado o volume com água 

destilada. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C 

durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

transferiu-se uma alíquota de 0,5 mL, para balão volumétrico de 10 mL e 

completado o volume com fase móvel (metanol:água (60:40)) com o pH ajustado 

para 3,0 com ácido orto-fosfórico. Obteve-se solução com concentração final de 

12,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.2.5.4.26.2 Hidrólise neutra para a FS   
 

Foram exatamente pesados cerca de 10,0 mg de padrão de FS, 

transferidos para balão volumétrico de 50 mL  e completado o volume com água 

destilada. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C 

Hidrólise Aquecimento 
banho-maria 

Tempo  
(horas) 

Diluente 

Meio neutro 80°C 2  Água 

Meio oxidante 80°C 2  H2O2   3% 

Meio ácido 80°C 2  HCl 1M 

Meio alcalino 80°C 2  NaOH 1M 
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durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

transferiu-se uma alíquota de 1,0 mL, para balão volumétrico de 10 mL e 

completado o volume com fase móvel (metanol:água (70:30)) com o pH ajustado 

para 3,0 com ácido orto-fosfórico. Obteve-se solução com concentração final de 

20,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.2.5.4.26.3 Hidrólise neutra para a ATC  

 

Foram exatamente pesados cerca de 12,5 mg de padrão de ATC, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e completado o volume com água 

destilada. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C 

durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

transferiu-se uma alíquota de 0,7 mL, para balão volumétrico de 25 mL e 

completado o volume com fase móvel (metanol:água (70:30)) com o pH ajustado 

para 3,0 com ácido orto-fosfórico. Obteve-se solução com concentração final de 

14,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.2.5.4.26.4 Hidrólise neutra para a RC  

 

Foram exatamente pesados cerca de 12,5 mg de padrão de RC, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e completado o volume com água 

destilada. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C 

durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

transferiu-se uma alíquota de 0,7 mL, para balão volumétrico de 25 mL e 

completado o volume com fase móvel (metanol:água (60:40)) com o pH ajustado 

para 3,0 com ácido orto-fosfórico. Obteve-se solução com concentração final de 

14,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 
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4.2.5.4.26.5 Hidrólise oxidativa para a PS  

 

Foram exatamente pesados cerca de 12,0 mg de padrão de PS, 

transferidos para balão volumétrico de 50 mL  e o volume completado com 

peróxido de hidrogênio (H2O2) diluído a 3%. Em seguida esta solução foi 

submetida a uma temperatura de 80°C durante duas horas. Após o aquecimento 

e resfriamento à temperatura ambiente, retirou-se uma alíquota de 0,5 mL e 

transferiu-se para balão volumétrico de 10 mL e o volume completado com fase 

móvel metanol:água (60:40) com o pH ajustado para 3,0 com ácido orto-

fosfórico. Obteve-se solução com concentração final de 12,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.2.5.4.26.6 Hidrólise oxidativa para a FS 

 

Foram exatamente pesados cerca de 10,0 mg de padrão de FS 

transferidos para balão volumétrico de 50 mL  e o volume completado com 

peróxido de hidrogênio (H2O2) diluído a 3%. Em seguida esta solução foi 

submetida a uma temperatura de 80°C durante duas horas. Após o aquecimento 

e resfriamento à temperatura ambiente, retirou-se uma alíquota de 1,0 mL e 

transferiu-se para balão volumétrico de 10 mL e o volume completado com fase 

móvel metanol:água (70:30) com o pH ajustado para 3,0 com ácido orto-

fosfórico. Obteve-se solução com concentração final de 20,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.2.5.4.26.7 Hidrólise oxidativa para a ATC   

 

Foram exatamente pesados cerca de 12,5 mg de padrão de ATC, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e o volume completado com 

peróxido de hidrogênio (H2O2) diluído a 3%. Em seguida esta solução foi 

submetida a uma temperatura de 80°C durante duas horas. Após o aquecimento 

e resfriamento à temperatura ambiente, retirou-se uma alíquota de 0,7 mL e 
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transferiu-se para balão volumétrico de 25 mL e o volume completado com fase 

móvel metanol:água (70:30) com o pH ajustado para 3,0 com ácido orto-

fosfórico. Obteve-se solução com concentração final de 14,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.2.5.4.26.8 Hidrólise oxidativa para a RC 

 

Foram exatamente pesados cerca de 12,5 mg de padrão de RC, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e o volume completado com 

peróxido de hidrogênio (H2O2) diluído a 3%. Em seguida esta solução foi 

submetida a uma temperatura de 80°C durante duas horas. Após o aquecimento 

e resfriamento à temperatura ambiente, retirou-se uma alíquota de 0,7 mL e 

transferiu-se para balão volumétrico de 25 mL e o volume completado com fase 

móvel metanol:água (60:40) com o pH ajustado para 3,0 com ácido orto-

fosfórico. Obteve-se solução com concentração final de 14,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.2.5.4.26.9 Hidrólise ácida para a PS   

 

Foram exatamente pesados cerca de 12,0 mg de padrão de PS, 

transferidos para balão volumétrico de 50 mL  e o volume completado com HCl 1 

M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C durante 

duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

transferiu-se uma alíquota de 0,5 mL, para balão volumétrico de 10 mL, 

adicionou-se 0,5 mL de NaOH 1M e completou-se o volume com fase móvel 

(metanol:água (60:40)) com o pH ajustado para 3,0 com ácido orto-fosfórico. 

Obteve-se solução com concentração final de 12,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 
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4.2.5.4.26.10 Hidrólise ácida para a FS   

 

Foram exatamente pesados cerca de 10,0 mg de padrão de FS, 

transferidos para balão volumétrico de 50 mL  e o volume completado com HCl 1 

M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C durante 

duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

transferiu-se uma alíquota de 1,0 mL, para balão volumétrico de 10 mL, 

adicionou-se 1,0 mL de NaOH 1M e completou-se o volume com fase móvel 

(metanol:água (70:30)) com o pH ajustado para 3,0 com ácido orto-fosfórico. 

Obteve-se solução com concentração final de 20,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.2.5.4.26.11 Hidrólise ácida para a ATC   

 

Foram exatamente pesados cerca de 12,5 mg de padrão de ATC, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e o volume completado com HCl 1 

M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C durante 

duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

transferiu-se uma alíquota de 0,7 mL, para balão volumétrico de 25 mL, 

adicionou-se 0,7 mL de NaOH 1M e completou-se o volume com fase móvel 

(metanol:água (70:30)) com o pH ajustado para 3,0 com ácido orto-fosfórico. 

Obteve-se solução com concentração final de 14,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.2.5.4.26.12 Hidrólise ácida para a RC  

 

Foram exatamente pesados cerca de 12,5 mg de padrão de RC, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e o volume completado com HCl 1 

M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C durante 

duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

transferiu-se uma alíquota de 0,7 mL, para balão volumétrico de 25 mL, 



 

 

77 

adicionou-se 0,7 mL de NaOH 1M e completou-se o volume com fase móvel 

(metanol:água (60:40)) com o pH ajustado para 3,0 com ácido orto-fosfórico. 

Obteve-se solução com concentração final de 14,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata 

 

 

4.2.5.4.26.13 Hidrólise alcalina para a PS   

 

Foram exatamente pesados cerca de 12,0 mg de padrão de PS, 

transferidos para balão volumétrico de 50 mL  e o volume completado com  

NaOH 1M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C 

durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

transferiu-se uma alíquota de 0,5 mL, para balão volumétrico de 10 mL. 

Adicionou-se 0,5 mL de HCl 1M e completou-se o volume com fase móvel 

(metanol:água (60:40)) com o pH ajustado para 3,0 com ácido orto-fosfórico. 

Obteve-se solução com concentração final de 12,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.2.5.4.26.14 Hidrólise alcalina para a FS   

 

Foram exatamente pesados cerca de 10,0 mg de padrão de FS, 

transferidos para balão volumétrico de 50 mL  e o volume completado com  

NaOH 1M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C 

durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

transferiu-se uma alíquota de 1,0 mL, para balão volumétrico de 10 mL. 

Adicionou-se 1,0 mL de HCl 1M e completou-se o volume com fase móvel 

(metanol:água (70:30)) com o pH ajustado para 3,0 com ácido orto-fosfórico. 

Obteve-se solução com concentração final de 20,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 
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4.2.5.4.26.15 Hidrólise alcalina para a ATC  

 

Foram exatamente pesados cerca de 12,5 mg de padrão de ATC, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e o volume completado com  

NaOH 1M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C 

durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

transferiu-se uma alíquota de 0,7 mL, para balão volumétrico de 25 mL. 

Adicionou-se 0,7 mL de HCl 1M e completou-se o volume com fase móvel 

(metanol:água (70:30)) com o pH ajustado para 3,0 com ácido orto-fosfórico. 

Obteve-se solução com concentração final de 14,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

 

4.2.5.4.26.16 Hidrólise alcalina para a RC 

 

Foram exatamente pesados cerca de 12,5 mg de padrão de RC, 

transferidos para balão volumétrico de 25 mL  e o volume completado com  

NaOH 1M. Em seguida esta solução foi submetida a uma temperatura de 80°C 

durante duas horas. Após o aquecimento e resfriamento à temperatura ambiente, 

transferiu-se uma alíquota de 0,7 mL, para balão volumétrico de 25 mL. 

Adicionou-se 0,7 mL de HCl 1M e completou-se o volume com fase móvel 

(metanol:água (60:40)) com o pH ajustado para 3,0 com ácido orto-fosfórico. 

Obteve-se solução com concentração final de 14,0 µg/mL. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.2.5.4.27 Teste de adequabilidade do sistema para a PS   

 

Para verificar a resolução e a reprodutibilidade do sistema cromatográfico 

foram exatamente pesados cerca de 12,0 mg de PS e transferidos para balão 

volumétrico de 50 mL. Completou-se o volume com fase móvel. Transferiu-se 

uma alíquota de 0,5 mL para balão volumétrico de 10 mL e completou-se o 
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volume com fase móvel. Obteve-se uma solução com concentração final de 12,0 

g/mL. 

A solução foi injetada cinco vezes e calculado o desvio padrão relativo de 

cada parâmetro analisado. 

 

 

4.2.5.4.28 Teste de adequabilidade do sistema para a FS 

 

Para verificar a resolução e a reprodutibilidade do sistema cromatográfico 

foram exatamente pesados cerca de 10,0 mg de FS e transferidos para balão 

volumétrico de 50 mL. Completou-se o volume com fase móvel. Transferiu-se 

uma alíquota de 1,0 mL para balão volumétrico de 10 mL e completou-se o 

volume com fase móvel. Obteve-se uma solução com concentração final de  20,0 

g/mL. 

A solução foi injetada cinco vezes e calculado o desvio padrão relativo de 

cada parâmetro analisado. 

 

 

4.2.5.4.29 Teste de adequabilidade do sistema para  a ATC  

 

Para verificar a resolução e a reprodutibilidade do sistema cromatográfico 

foram exatamente pesados cerca de 12,5 mg de ATC e transferidos para balão 

volumétrico de 25 mL. Completou-se o volume com fase móvel. Transferiu-se 

uma alíquota de 0,7 mL para balão volumétrico de 25 mL e completou-se o 

volume com fase móvel. Obteve-se uma solução com concentração final de  14,0 

g/mL. 

A solução foi injetada cinco vezes e calculado o desvio padrão relativo de 

cada parâmetro analisado. 
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4.2.5.4.30 Teste de adequabilidade do sistema para a RC 

 

Para verificar a resolução e a reprodutibilidade do sistema cromatográfico 

foram exatamente pesados cerca de 12,5 mg de RC e transferidos para balão 

volumétrico de 25 mL. Completou-se o volume com fase móvel. Transferiu-se 

uma alíquota de 0,7 mL para balão volumétrico de 25 mL e completou-se o 

volume com fase móvel. Obteve-se uma solução com concentração final de 14,0 

g/mL. 

A solução foi injetada cinco vezes e calculado o desvio padrão relativo de 

cada parâmetro analisado. 

 

 

4.2.5.4.31 Comparação estatística dos resultados obtidos pelos métodos 

propostos  

 

Testes de significância são empregados com a finalidade de verificar se a 

diferença entre dois resultados é significativa ou pode ser atribuída ao acaso 

(CAULCUTT e BODDY, 1983; MILLER et al., 1993). Estes testes foram utilizados 

para comparar os métodos por espectrofotometria direta e derivada no UV e por 

cromatografia líquida de alta eficiência propostos para a determinação da 

pravastatina sódica em comprimidos. 

O teste F é um parâmetro estatístico que é utilizado para comparar as 

precisões de dois grupos de dados, ou seja, os resultados de duas metodologias 

diferentes (MILLER et al., 1993).   O valor é calculado pela equação: 
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Onde: 

 = maior desvio padrão 

 = menor desvio padrão 

 

O desvio padrão maior sempre é colocado no numerador, fazendo  com 

que o valor de F  seja sempre maior do que a unidade.   A significância do valor 

obtido para F é então verificada por comparação com valores da tabela F para 

um determinado nível de confiança (MILLER et al., 1993). Se o valor encontrado 

para F excede ao valor tabelado, considera-se que a diferença entre os 

resultados dos dois métodos é significativa, para um determinado nível de 

significância (CAULCUTT e BODDY, 1983), (MILLER et al., 1993). 

Outro teste de significância importante é o teste t, empregado para 

verificar a significância de uma média ou da diferença entre duas médias dos 

valores experimentais obtidos por dois métodos diferentes para um determinado 

nível de significância. 

Sejam        e       as médias obtidas nas análises de uma mesma amostra, 

através de dois métodos diferentes (espectrofotometria derivada e cromatografia 

líquida de alta eficiência).   A variância baseada em ambas amostras é dada pela 

equação: 

 

 
Onde: 

    =  variância da amostra pelo método 1 

 = variância da amostra pelo método 2 

 = número de determinações pelo método 1 

 = número de determinações pelo método 2 
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O valor de t, é calculado pela equação: 

 

 

Onde: 

 = média da amostra pelo método 1 

 = média da amostra pelo método 2 

  S      = é o desvio padrão, obtido a partir da raiz quadrada da variância 

calculada para ambos os métodos. 

t tem (n1 + n2) – 2 graus de liberdade. 

Se o valor encontrado para t excede ao valor tabelado, considera-se que a 

diferença entre os resultados dos dois métodos é significativa, para um 

determinado nível de significância (CAULCUTT e BODDY, 1983; MILLER et al., 

1993). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização e identificação da PS, FS, ATC e RC por espectroscopia 
no infravermelho 

 

As bandas observadas e características da PS, FS, ATC e RC na região 

do infravemelho estão apresentadas nas Figuras 10, 11,12 e 13 e na Tabela 21. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Espectro de PS na região do infravermelho (pastilha de KBr). 
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Figura 11. Espectro de FS na região do infravermelho (pastilha de KBr). 

 

Figura 12. Espectro de ATC na região do infravermelho (pastilha de KBr). 
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Figura 13. Espectro de RC na região do infravermelho (pastilha de KBr). 

 

Tabela 21. Bandas de absorção da PS, FS, ATC e RC no espectro na região do 

infravermelho (pastilha de KBr). 

 

 
 

 

PS  

(cm-1) 

FS  

(cm-1) 

ATC  

(cm-1)  

RC  

(cm-1)  

Estiramento  

3392,7 3440,8 3364,5 3430,3 O-H 

2961,7 2986,8 2971,3 2970,7 C-H 

1726,6 1640,6 1650,3 1604,3 C=O 

1570,5 1565,6 1469,3 1437,8 C=C 

1399,0 1403,7 1381,6 1382,0 C-C 

1175,8 1156,1 1159,6 1154,9 C-C 
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5.2 Espectrofotometria no UV 

 

Os espectros de PS, FS, ATC e RC obtidos na região do UV estão 

apresentados nas Figuras 14, 15,16 e 17. 

 

 
Figura 14. Espectro de absorção da PS padrão na região do ultravioleta (λ 

máximo 238 nm); solução padrão de PS contendo 12,0 µg/mL em NaOH 0,1 M.  

 

 
Figura 15. Espectro de absorção da FS padrão na região do ultravioleta (λ 

máximo 302,2 nm); solução padrão de FS contendo 20,0 µg/mL em NaOH 0,1 M.  
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Figura 16. Espectro de absorção da ATC padrão na região do ultravioleta (λ 

máximo 240,4 nm); solução padrão de ATC contendo 14,0 µg/mL em NaOH 0,1 

M.  

 

 

 

 
Figura 17. Espectro de absorção da RC padrão na região do ultravioleta (λ 

máximo 241 nm); solução padrão de RC contendo 14,0 µg/mL em NaOH 0,1 M.  
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5.3 Intervalo de fusão    
 

Na Tabela 22 podem ser vistos os resultados obtidos na determinação do 

ponto de fusão da PS, FS, ATC e RC. 

 

Tabela 22. Resultados obtidos na determinação do intervalo de fusão de PS, FS, 

ATC e RC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinação   Temperatura 

de fusão PS 

(°C) 

Temperatura  

de fusão FS 

(°C) 

 Temperatura  

de fusão ATC (°C) 

   Temperatura  

de fusão RC (°C) 

A 138-142 194 – 197 159,2 – 160,7 126 - 128 

B 138-142 194 – 197 159,2 – 160,7 126 - 128 

C 138-142 194 – 197 159,2 – 160,7 126 - 128 

Média 138-142 194 – 197 159,2 – 160,7 126 - 128 
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5.4 Espectrofotometria direta e derivada no UV 
 

Nas Figuras 18 e 19 podem ser vistos os espectros de absorção no UV 

determinados por espectrofotometria derivada no UV da PS padrão, da amostra 

A e placebo.  

 

 
 

Figura 18. Espectro de absorção da PS no ultravioleta (λ máximo 238 nm); 

soluções contendo 12,0 µg/mL de PS em NaOH 0,1 M: padrão (———), amostra 

A ( ) e Placebo (-----------). 

 

 
Figura 19. Espectro de absorção no ultravioleta de primeira derivada (amplitude 

251,2 nm); soluções contendo 12,0 µg/mL de PS em NaOH 0,1 M: padrão (——

—), amostra A ( ) e Placebo (-----------). 
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Na Figura 20 pode ser visto o espectro de absorção no UV determinado 

por espectrofotometria no UV da FS padrão, amostra D, E e do placebo.   

 

 

 

 

Figura 20. Espectro de absorção no ultravioleta (λ máximo 302,2 nm); soluções 

contendo 20,0 µg/mL de FS em NaOH 0,1 M: padrão   (———), placebo 

( ), amostra D ( ) e amostra E ( ). 
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Nas Figuras 21 e 22 podem ser vistos os espectros de absorção no UV 

determinados por espectrofotometria derivada no UV da ATC padrão, da amostra 

F e do placebo.   

 
 

 
 
Figura 21. Espectro de absorção da ATC no ultravioleta (λ máximo 240 nm) com 

detecção a 240,4 nm; soluções contendo 14,0 µg/mL de ATC em NaOH 0,1 M: 

padrão (———), placebo (-----------) e amostra F ( ). 

 
 

 
Figura 22. Espectro de absorção no ultravioleta de segunda derivada (amplitude 

244,8 nm); soluções contendo 14,0 µg/mL de ATC em NaOH 0,1 M: padrão (——

—), placebo (-----------) e amostra F ( ).  
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Nas Figuras 23 e 24 podem ser vistos os espectros de absorção no UV e 

o de espectro de absorção determinados por espectrofotometria derivada no UV 

da RC padrão, da amostra H e do placebo.   

 
 

 
Figura 23. Espectro de absorção da RC no ultravioleta (λ máximo 241 nm); 

soluções contendo 14,0 µg/mL de RC em NaOH 0,1 M: padrão (———),placebo 

(-----------) e amostra H ( ).  

 
 

 
Figura 24. Espectro de absorção no ultravioleta de segunda derivada (amplitude 

242,6 nm); soluções contendo 14,0 µg/mL de RC em NaOH 0,1 M: padrão (———

),Placebo (-----------) e amostra H ( ). 
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5.4.1 Curvas de Ringbom 

 

Os resultados da determinação das curvas de Ringbom da PS, FS, ATC e 

RC obtidos, empregando-se o método por espectrofotometria no UV, podem ser 

observados nas Figuras 25, 26, 27 e 28. 

 

 
Figura 25. Curva de Ringbom obtida pelo método espectrofotométrico direto no 

ultravioleta. Concentração das soluções: 2,0 a 40 g/mL de PS em NaOH 0,1 M; 

(λ máximo 238 nm).  
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Figura 26. Curva de Ringbom obtida pelo método espectrofotométrico direto no 

ultravioleta. Concentração das soluções: 2,0 a 40 g/mL de FS em NaOH 0,1 M; 

(λ máximo 302,2 nm).  

 

 
 

Figura 27. Curva de Ringbom obtida pelo método espectrofotométrico direto no 

ultravioleta. Concentração das soluções: 2,0 a 40 g/mL de ATC em NaOH 0,1 

M; (λ máximo 240,4 nm).  
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Figura 28. Curva de Ringbom obtida pelo método espectrofotométrico direto no 

ultravioleta. Concentração das soluções: 2,0 a 40 g/mL de RC em NaOH 0,1 M; 

(λ máximo 241 nm).  
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5.4.2 Curvas analíticas obtidas pela espectrofotometria direta e derivada no 
UV 
 

Os resultados da determinação das curvas analíticas de PS, FS, ATC e 

RC obtidos, empregando-se o método por espectrofotometria direta e derivada 

no UV, podem ser observados nas Figuras 29, 30, 31 e 32. 

 

 
Figura 29. Curva analítica da PS obtida por espectrofotometria derivada no UV. 

Leituras efetuadas em 251,2 nm; soluções preparadas em NaOH 0,1 M; com 

concentrações de 4,0 a 20,0 µg/mL. 

 

 

 

 

 



 

 

97 

 
Figura 30. Curva analítica da FS obtida por espectrofotometria direta no UV. 

Leituras efetuadas em 302,2 nm; soluções preparadas em NaOH 0,1 M; com 

concentrações de 12,0 a 28,0 µg/mL. 

 

 
 

Figura 31. Curva analítica da ATC obtida por espectrofotometria derivada no UV. 

Leituras efetuadas em 244,8 nm; soluções preparadas em NaOH 0,1 M; com 

concentrações de 6,0 a 22,0 µg/mL. 
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Figura 32. Curva analítica da RC obtida por espectrofotometria derivada no UV. 

Leituras efetuadas em 242,6 nm; soluções preparadas em NaOH 0,1 M; com 

concentrações de 6,0 a 22,0 µg/mL. 
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Tabela 23. Regressão linear dos dados obtidos para PS, FS, ATC e RC e limites de 

detecção e de quantificação para os métodos UV e EDUV. 

 

PARÂMETRO 

ESTATÍSTICO 

PS FS ATC RC 

Intervalo de 

concentração 

(g/mL) 

4,0 – 20,0 12,0 - 28,0 6,0 - 22,0 6,0 - 22,0 

Equação da 

Reta 

y=0,0439x - 0,0020 y=0,0281x - 0,0007 y=0,0027x – 0,0016 y=0,0093x – 0,0041

Coeficiente de 

correlação (r) 

0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 

Coeficiente de 

variação (%) 

0,0045 0,56 1,04 1,04 

Limite de 

detecção  

(g/mL) 

0,16 0,37 0,62 1,90 

Limite de 

quantificação 

(g/mL) 

0,54 1,13 0,46 1,39 
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Os resultados da determinação da precisão obtidos, empregando-se o 

método por espectrofotometria direta e derivada no UV, podem ser observados 

nas Tabelas 24 e 25. 

 

Tabela 24. Resultados estatísticos da precisão dos dados obtidos na 

determinação de PS e FS em comprimidos, por espectrofotometria. 

 

 

*Média aritimética (n = 10) 

** Valor da média depois do tratamento estatístico com ANOVA (n = 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    PS                       FS  

                      EDUV                        UV           

 Intra-dia*  Amostra A Amostra B Amostra C  Amostra D  Amostra E 

Dia 1 10,90 ± 0,71 21,22 ± 0,25 42,49 ± 0,35 22,07 ± 0,06 41,21 ± 0,21 

CV (%) 2,38 1,64 1,16 0,46 0,71 

Dia 2 10,71 ± 0,05 21,15 ± 0,22 39,92 ± 0,35 21,88 ± 0,11 40,94 ± 0,22 

CV (%) 0,66 1,41 1,24 0,76 0,77 

Dia 3 10,70 ± 0,15 21,70 ± 0,24 41,64 ± 0,23 21,98 ± 0,12 41,12 ± 0,28 

CV (%) 1,96 1,56 0,79 0,80 0,98 

Inter-dia** 10,77 ± 0,07 21,35 ± 0,13 41,35 ± 0,16 21, 98 ± 0,02 41,10 ± 0,02 

DP 0,198 0,361 0,438 0,08 0,08 

CV (%) 1,84 1,69 1,06 0,38 0,21 
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Tabela 25. Resultados estatísticos da precisão dos dados obtidos na 

determinação de ATC e RC em comprimidos por EDUV. 

 

 
                    ATC                                               RC 

  

Intra-dia* Amostra F Amostra G Amostra H Amostra I  

Dia 1 11,54 ± 0,14 21,97 ± 0,29 9,47 ± 0,11 19,14 ± 0,14 

CV (%) 1,81 1,84 1,64 1,08 

Dia 2 9,43 ± 0,06 19,04 ± 0,17 9,25 ± 0,06 18,83 

CV (%) 0,89 1,26 0,97 1,95 

Dia 3 9,64 ± 0,13 18,42 ± 0,24 9,23 ± 0,08 17,97 ± 0,19 

CV (%) 1,98 1,85 1,21 1,48 

Inter-dia** 10,21 ± 0,04 19,81 ± 0,08 9,32 ± 0,04 18,65 ± 0,13 

DP 0,13 0,23 0,13 0,37 

CV (%) 1,27 1,16 1,39 1,98 

 

*Média aritimética (n = 10) 

** Valor da média depois do tratamento estatístico com ANOVA (n = 30) 
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Os resultados da determinação da exatidão obtidos, empregando-se o 

método por espectrofotometria direta e derivada no UV, podem ser observados 

nas Tabelas 26 e 27. 

 

Tabela 26. Resultados obtidos na recuperação de solução padrão de PS 

adicionadas nas amostras A, B e C e solução padrão de FS adicionada às 

amostras D e E analisadas pelo método por espectrofotometria direta (FS) e 

derivada (PS) no UV. Leituras efetuadas a 251,2 nm (PS) e 302,2 nm (FS) em 

solução de NaOH 0,1 M.  

 

 

*A = amostra 

**QA = quantidade adicionada 

***QE = quantidade encontrada 

****R = recuperação 

 

 

  PS    FS  

                     EDUV                              UV   

*A **QA 
(µg/mL) 

***QE 
(µg/mL) 

****R 
(%) 

*A **QA 
(µg/mL) 

***QE 
(µg/mL) 

****R 
(%) 

A 4,00 4,08 102,00 D 12,00 12,28 101,75 

 8,00 7,98 99,5  16,00 15,69 98,45 

 12,00 11,96 99,68  20,00 20,39 101,62 

        

   B 4,00 4,10 102,50    E 12,00 11,79 98,68 

 8,00 8,22 102,83  16,00 15,76 98,80 

 12,00 12,30 102,56  20,00 19,68 98,66 

        

   C 4,00 4,04 101,12     

 8,00 8,20 102,50     

 12,00 12,00 100,05     
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Tabela 27. Resultados obtidos na recuperação de solução padrão de ATC 

adicionadas nas amostras F e G e solução padrão de RC adicionada às amostras 

H e I analisadas pelo método por espectrofotometria derivada no UV. Leituras 

efetuadas em 244,8 nm (ATC) e 242,6 nm (RC) em NaOH 0,1 M. 

 

 

 

*A = amostra 

**QA = quantidade adicionada 

***QE = quantidade encontrada 

****R = recuperação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ATC 
 

                            RC   

*A **QA 

(µg/mL) 

***QE 

(µg/mL) 

****R 

(%) 

*A **QA 

(µg/mL) 

***QE 

(µg/mL) 

****R 

(%) 

F 5,00 5,23 102,30 H 5,00 5,12 101,20 

 9,00 9,23 101,64  9,00 9,28 102,00 

 13,00 12,88 99,33  13,00 12,61 97,83 

        

G 5,00 5,02 100,20 I 5,00 4,84 98,40 

 9,00 9,35 102,50  9,00 8,92 99,42 

 13,00 13,41 102,27  13,00 13,36 102,00 
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5.4.3 Testes de estresse 
 

 

Os resultados da determinação do teste de estresse obtidos empregando-

se o método por espectrofotometria direta e derivada no UV, podem ser 

observados nas Figuras 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

e 48. 

 

 
Figura 33. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria derivada de 1ª 

ordem no UV em condições de estresse. Soluções contendo 12,0 µg/mL de PS 

em NaOH 0,1 M: hidrólise em meio neutro.  

 

 
Figura 34. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria direta no UV em 

condições de estresse. Soluções contendo 20,0 µg/mL de FS em NaOH 0,1 M: 

hidrólise em meio neutro. 
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Figura 35. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria derivada de 2ª 

ordem no UV em condições de estresse. Soluções contendo 14,0 µg/mL de ATC 

em NaOH 0,1 M: hidrólise em meio neutro. 

 

 

 
Figura 36. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria derivada de 2ª 

ordem no UV em condições de estresse. Soluções contendo 14,0 µg/mL de RC 

em NaOH 0,1 M: hidrólise em meio neutro.  
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Figura 37. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria derivada de 1ª 

ordem no UV em condições de estresse. Soluções contendo 12,0 µg/mL de PS 

em NaOH 0,1 M: hidrólise oxidativa com H2O2  3%.  

 

 

 

 
 

Figura 38. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria direta no UV em 

condições de estresse. Soluções contendo 20,0 µg/mL de FS em NaOH 0,1 M: 

hidrólise oxidativa com H2O2  3%. 
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Figura 39. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria derivada de 2ª 

ordem no UV em condições de estresse. Soluções contendo 14,0 µg/mL de ATC 

em NaOH 0,1 M: hidrólise oxidativa com H2O2  3%.  

 

 

 
 

Figura 40. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria derivada de 2ª 

ordem no UV em condições de estresse. Soluções contendo 14,0 µg/mL de RC 

em NaOH 0,1 M: hidrólise oxidativa com H2O2  3%.  
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 Figura 41. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria derivada de 1ª 

ordem no UV em condições de estresse. Soluções contendo 12,0 µg/mL de PS 

em NaOH 0,1 M: hidrólise ácida com HCl 1M.  

 

 

 
 Figura 42. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria direta no UV em 

condições de estresse. Soluções contendo 20,0 µg/mL de FS em NaOH 0,1 M: 

hidrólise ácida com HCl 1M. 
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 Figura 43. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria derivada de 2ª 

ordem no UV em condições de estresse. Soluções contendo 14,0 µg/mL de ATC 

em NaOH 0,1 M: hidrólise ácida com HCl 1M.  

 

 

 
 

Figura 44. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria derivada de 2ª 

ordem no UV em condições de estresse. Soluções contendo 14,0 µg/mL de RC 

em NaOH 0,1 M: hidrólise ácida com HCl 1M.  
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Figura 45. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria derivada de 1ª 

ordem no UV em condições de estresse. Soluções contendo 12,0 µg/mL de PS 

em NaOH 0,1 M: hidrólise alcalina com NaOH 1M.  

 

 

 
 

Figura 46. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria direta no UV em 

condições de estresse. Soluções contendo 20,0 µg/mL de FS em NaOH 0,1 M: 

hidrólise alcalina com NaOH 1M. 
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Figura 47. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria derivada de 2ª 

ordem no UV em condições de estresse. Soluções contendo 14,0 µg/mL de ATC 

em NaOH 0,1 M: hidrólise alcalina com NaOH 1M.  

 

 

 
 

 

Figura 48. Espectro de absorção obtido por espectrofotometria derivada de 2ª 

ordem no UV em condições de estresse. Soluções contendo 14,0 µg/mL de RC 

em NaOH 0,1 M: hidrólise alcalina com NaOH 1M.  
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Os resultados obtidos para a determinação da estabilidade das soluções, 

empregando-se o método por espectrofotometria direta (FS) e derivada (PS, 

ATC e RC) no UV, podem ser observados nas Figuras 49, 50, 51 e 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Estabilidade das soluções de PS. Condições: Temperatura ambiente; 

(25  1°C) padrão ( ), amostra A ( ), amostra B ( ) e amostra C 

( ); concentração de 12,0 µg/mL de PS em NaOH 0,1 M.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Estabilidade das soluções de FS. Condições: Temperatura ambiente; 

(25  1°C) padrão ( ), amostra D ( ) e amostra E ( ); concentração 

de 20,0 µg/mL de FS em NaOH 0,1 M.   
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Figura 51. Estabilidade das soluções de ATC. Condições: Temperatura 

ambiente; (25  1°C) padrão ( ), amostra F ( ) e amostra G ( ); 

concentração de 14,0 µg/mL de ATC em NaOH 0,1 M.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figura 52. Estabilidade das soluções de RC. Condições: Temperatura ambiente; 

(25  1°C) padrão ( ), amostra H ( ) e amostra I ( ); concentração de 

14,0 µg/mL de RC em NaOH 0,1 M.   
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5.5 Cromatografia líquida de alta eficiência 

 

Nas Figuras 53, 54, 55 e 56 podem ser vistos os cromatogramas obtidos 

por cromatografia líquida de alta eficiência das soluções padrão de PS, FS, ATC 

e RC.   

      

 
Figura 53. Cromatograma da solução padrão de PS. Concentração: 12,0 µg/mL. 

Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel: metanol:água (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura do forno 25C. 

 

 
Figura 54. Cromatograma da solução padrão de FS. Concentração: 20,0 µg/mL. 

Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel: metanol:água (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura do forno 25C. 
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Figura 55. Cromatograma da solução padrão de ATC. Concentração: 14,0 

µg/mL. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 

 

 

 

 
Figura 56. Cromatograma da solução padrão de RC. Concentração: 14,0 µg/mL. 

Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel: metanol:água (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura do forno 25C. 
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Nas Figuras 57, 58, 59 e 60 podem ser vistos os cromatogramas obtidos 

por cromatografia líquida de alta eficiência das amostras A, D, F e H.   

 
Figura 57. Cromatograma da solução da amostra A. Concentração: 12,0 µg/mL 

de PS. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 

 

 
Figura 58. Cromatograma da solução da amostra D. Concentração: 20,0 µg/mL 

de FS. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 
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 Figura 59. Cromatograma da solução da amostra F. Concentração: 14,0 µg/mL 

de ATC. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 

 

 

 
  Figura 60. Cromatograma da solução da amostra H. Concentração: 12,0 µg/mL 

de RC. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 
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Nas Figuras 61, 62, 63 e 64 podem ser vistos os cromatogramas obtidos 

por cromatografia líquida de alta eficiência das soluções dos placebos de PS, 

FS, ATC e RC.   

 

 
Figura 61. Cromatograma da solução do placebo de PS. Concentração: 12,0 

µg/mL. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (60:40 v/v)  pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25. 

     

 

 
Figura 62. Cromatograma da solução do placebo de FS. Concentração: 20,0 

µg/mL. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (70:30 v/v)  pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 
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Figura 63. Cromatograma da solução do placebo de  ATC. Concentração: 14,0 

µg/mL. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (70:30 v/v)  pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 

 

   
 

Figura 64. Cromatograma da solução do placebo de RC. Concentração: 14,0 

µg/mL. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: metanol:água (60:40 v/v)  pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura 

do forno 25C. 
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5.5.1 Curvas analíticas obtidas pelo método cromatográfico 

 

Os resultados das determinações das curvas analíticas, empregando-se o 

método por cromatografia líquida de alta eficiência, podem ser observados nas 

Figuras 65, 66, 67 e 68 e na Tabela 8. 

 

 
 

Figura 65. Curva analítica da PS obtida pelo método cromatográfico. Condições 

cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase móvel: 

metanol:água (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão de 1,0 

mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura do forno 25C. 
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Figura 66. Curva analítica da FS obtida pelo método cromatográfico. Condições 

cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase móvel: 

metanol:água (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão de 1,0 

mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura do forno 25C. 

 

 
Figura 67. Curva analítica da ATC obtida pelo método cromatográfico. 

Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel: metanol:água (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura do forno 25C. 
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Figura 68. Curva analítica da RC obtida pelo método cromatográfico. Condições 

cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel:metanol:água (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm, temperatura do forno 25C. 
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Tabela 28. Regressão linear dos dados e limites de detecção e de quantificação 

obtidos na análise de PS, FS, ATC e RC por CLAE. 

 

PARÂMETRO 

ESTATÍSTICO 

PS FS ATC RC 

Intervalo de 

concentração 

(g/mL) 

4,0 – 20,0 12,0 - 28,0 6,0 - 22,0 6,0 - 22,0 

Equação da 

Reta 

y=49126x + 31589 y=57811x – 140816 y=49792x – 5172,5 y=52828x – 2597,3 

Coeficiente de 

correlação (r) 

0,9984 0,9965 0,9998 0,9980 

Coeficiente de 

variação (%) 

3,23 3,48 0,96 3,37 

Limite de 

detecção  

(g/mL) 

1,22 2,02 0,44 1,55 

Limite de 

quantificação 

(g/mL) 

4,08 6,12 1,34 4,70 
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Os resultados da determinação da precisão obtidos, empregando-se o 

método por cromatografia líquida de alta eficiência, podem ser observados nas 

Tabelas 29 e 30. 

 

Tabela 29. Resultados estatísticos da precisão dos dados obtidos na 

determinação de PS e FS em comprimidos por CLAE. 

 

*Média aritimética (n = 10) 

** Valor da média depois do tratamento estatístico com ANOVA (n = 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PS                 FS  

Intra-dia* Amostra A Amostra B Amostra C Amostra D  Amostra E 

Dia 1 11,13 ± 0,08 22,92 ± 0,22 43,54 ± 0,31 23,62 ± 0,23 46,87 ± 0,64 

CV (%) 1,09 1,36 1,01 1,39 1,92 

Dia 2 10,81 ± 0,11 21,52 ± 0,14 40,65 ± 0,31 24,70 ± 0,17 47,62 ± 0,11 

CV (%) 1,41 0,93 1,15 1,01 0,33 

Dia 3 11,05 ± 0,02 22,22 ± 0,24 40,54 ± 0,32 20,60 ± 0,18 48,31 ± 0,26 

CV (%) 1,01 1,53 1,18 1,26 0,76 

Inter-dia** 10,99 ± 0,07 22,22 ± 0,13 41,57 ± 0,17 22,97 ± 0,02 47,60 ± 0,02 

DP 0,18 0,37  0,48 0,07 0,08 

CV (%) 1,71 1,67 1,15 0,33 0,18 
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Tabela 30. Resultados estatísticos da precisão dos dados obtidos na 

determinação de ATC e RC em comprimidos por CLAE. 

 

  ATC                                        RC 
 

 

Intra-dia* Amostra F Amostra G Amostra H Amostra I  

Dia 1 9,72 ± 0,10 19,72 ± 0,24 8,92 ± 0,11 19,74 ± 0,18 

CV (%) 1,44 1,72 1,73 1,33 

Dia 2 10,33 ± 0,14 20,38 ± 0,20 9,99 ± 0,01 18,47 ± 0,14 

CV (%) 1,93 1,37 0,12 1,13 

Dia 3 9,95 ± 0,13 21,31 ± 0,26 9,99 ± 0,01 23,45 ± 0,18 

CV (%) 1,90 1,73 0,12 1,13 

Inter-dia** 10,00 ± 0,04 20,50 ± 0,08 9,64 ± 0,04 20,56 ± 0,13 

DP 0,12 0,24 0,12 0,35 

CV (%) 1,25 1,18 1,24 1,71 

 

*Média aritimética (n = 10) 

** Valor da média depois do tratamento estatístico com ANOVA (n = 30) 
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Os resultados da determinação da exatidão obtidos, empregando-se o 

método por cromatografia líquida de alta eficiência, podem ser observados nas 

Tabelas 31 e 32. 

 

Tabela 31. Resultados obtidos na recuperação das soluções padrão de PS 

adicionada às amostras A, B e C e FS adicionada nas amostras D e E 

analisadas por CLAE. 

 

 

*A = amostra 

**QA = quantidade adicionada 

***QE = quantidade encontrada 

****R = recuperação 

 

 

 

 

     PS 
 

                        FS   

*A **QA  

(µg/mL) 

***QE  

(µg/mL) 

****R 

 (%) 

*A **QA  

(µg/mL) 

***QE  

(µg/mL) 

****R 

 (%) 

 A 4,00 4,08 102,00 D 12,00 11,70 98,12 

 8,00 7,98 99,5  16,00 15,77 98,85 

 12,00 11,96 99,68  20,00 19,55 98,12 

        

  B 4,00 4,10 102,50 E 12,00 11,72 98,25 

 8,00 8,22 102,83  16,00 16,45 102,25 

 12,00 12,30 102,56  20,00 20,47 101,95 

        

   C 4,00 4,04 101,12     

 8,00 8,20 102,50     

 12,00 12,00 100,05     
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Tabela 32. Resultados obtidos na recuperação das soluções padrão de ATC 

adicionada às amostras F e G e RC adicionada às amostras H e I analisadas por 

CLAE. 

 

 

 

*A = amostra 

**QA = quantidade adicionada 

***QE = quantidade encontrada 

****R = recuperação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ATC 
 

                             RC   

*A **QA 

(µg/mL) 

***QE 

(µg/mL) 

****R 

(%) 

*A **QA 

(µg/mL) 

***QE 

(µg/mL) 

****R 

(%) 

   F 5,00 5,11 101,10    H 5,00 4,91 99,10 

 9,00 9,05 100,37  9,00 9,16 101,14 

 13,00 12,78 98,77  13,00 12,91 99,50 

        

   G 5,00 4,81 98,11     I 5,00 4,78 97,80 

 9,00 9,28 102,00  9,00 8,86 99,00 

 13,00 13,20 101,11  13,00 12,76 98,66 
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5.5.2 Testes de estresse 

  

Os resultados da determinação do teste de estresse obtidos, empregando-

se o método por cromatografia líquida de alta eficiência, podem ser observados 

nas Figuras 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84. 

 

 
Figura 69. Cromatograma da solução de PS (12,0 µg/mL) após hidrólise neutra. 

Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão de 1,0 

mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 

 

 
Figura 70. Cromatograma da solução de FS (20,0 µg/mL) após hidrólise neutra. 

Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão de 1,0 

mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 
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Figura 71. Cromatograma da solução de ATC (14,0 µg/mL) após hidrólise 

neutra. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 

µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão de 

1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 

 

 

 

 
Figura 72. Cromatograma da solução de RC (14,0 µg/mL) após hidrólise neutra. 

Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 5 µm), fase 

móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão de 1,0 

mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 
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Figura 73. Cromatograma da solução de PS (12,0 µg/mL) após hidrólise 

oxidativa com H2O2 3%. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 

(125x4 mm, 5 µm), fase móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a 

temperatura do forno 25C. 

 

 

 

 
Figura 74. Cromatograma da solução de FS (20,0 µg/mL) após hidrólise 

oxidativa com H2O2 3%. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 

(125x4 mm, 5 µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a 

temperatura do forno 25C. 
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Figura 75. Cromatograma da solução de ATC (14,0 µg/mL) após hidrólise 

oxidativa com H2O2 3%. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 

(125x4 mm, 5 µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a 

temperatura do forno 25C. 

 

 
Figura 76. Cromatograma da solução de RC (14,0 µg/mL) após hidrólise 

oxidativa com H2O2 3%. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 

(125x4 mm, 5 µm), fase móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a 

temperatura do forno 25C. 
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Figura 77. Cromatograma da solução de PS (12,0 µg/mL) após hidrólise ácida 

com HCl 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 

5 µm), fase móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 

 

 
Figura 78. Cromatograma da solução de FS (20,0 µg/mL) após hidrólise ácida 

com HCl 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 

5 µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 
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Figura 79. Cromatograma da solução de ATC (14,0 µg/mL) após hidrólise ácida 

com HCl 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 

5 µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 

 

 

 
Figura 80. Cromatograma da solução de RC (14,0 µg/mL) após hidrólise ácida 

com HCl 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 mm, 

5 µm), fase móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, vazão 

de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 25C. 
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Figura 81. Cromatograma da solução de PS (12,0 µg/mL) após hidrólise alcalina 

com NaOH 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 

mm, 5 µm), fase móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, 

vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 

25C. 

 

 

 
 
Figura 82. Cromatograma da solução de FS (20,0 µg/mL) após hidrólise alcalina 

com NaOH 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 

mm, 5 µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, 

vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 

25C. 
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Figura 83. Cromatograma da solução de ATC (14,0 µg/mL) após hidrólise 

alcalina com NaOH 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 

(125x4 mm, 5 µm), fase móvel: (70:30 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-

fosfórico, vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a 

temperatura do forno 25C. 

 

 
Figura 84. Cromatograma da solução de RC (14,0 µg/mL) após hidrólise alcalina 

com NaOH 1M. Condições cromatográficas: Coluna: LiChrospher C18 (125x4 

mm, 5 µm), fase móvel: (60:40 v/v), pH 3,0 ajustado com ácido orto-fosfórico, 

vazão de 1,0 mL/min, detecção no ultravioleta a 238 nm e a temperatura do forno 

25C. 
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Os resultados obtidos para a análise de adequabilidade do sistema, 

empregando-se o método por cromatografia líquida de alta eficiência, podem ser 

observados na Tabela 33. 

 

Tabela 33. Resultados obtidos na adequabilidade do sistema. 

 

 

Parâmetros PS   

DPR (%) 

FS  

DPR (%) 

ATC 

 DPR (%) 

RC 

DPR (%) 

Fator de capacidade 0,35 0,00 0,00 0,25 

Largura 0,00 0,08 0,11 1,20 

Altura 1,27 1,72 1,84 0,17 

Assimetria 0,33 0,27 0,23 0,35 

Pratos teóricos 1,81 0,51 0,48 0,91 

Área 0,03 1,17 1,15 0,92 

Tempo de retenção 0,00 0,01 0,09 0,25 

 

DPR = Desvio padrão relativo 
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Tabela 34. Comparação estatística dos resultados obtidos por espectrofotometria 

(UV e EDUV) e CLAE. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            a Valor de confiança de 95% 1,85 (n=29) 

                             b Valor de confiança de 95% 2,02 (n=58) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amostra Teste - Fa Teste – tb 

A 1,05 0,16 

B 1,02 1,23 

C 1,09 0,39 

D 1,11 0,30 

E 1,00 1,84 

F 1,03 0,18 

G 1,04 1,17 

H 1,13 0,18 

I 1,00 1,17 
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6. DISCUSSÃO 

 

A qualidade de um produto farmacêutico é algo muito importante. Para se 

aprimorar o controle de qualidade de medicamentos deve-se continuamente 

estudar o desenvolvimento e a validação de novas metodologias, com relação a 

quantificação de fármacos em medicamentos. 
A confiabilidade de um método analítico é confirmada pelo processo de 

validação. Este processo deve garantir, através de estudos experimentais, que 

todas as exigências das aplicações analíticas sejam atendidas, o que assegura os 

resultados obtidos pelo método analítico em estudo (ANVISA, 2003; RIBANI et al., 

2004). 

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver e validar dois métodos 

analíticos simples e eficientes, para a quantificação de PS, FS, ATC e RC em 

comprimidos e aplicar estas metodologias em amostras comercializadas no Brasil. 

Não existe na literatura até o presente momento relato de métodos simples, 

eficientes e em condições não poluentes para determinação de PS, FS, ATC e 

RC em comprimidos. 

Para o método por espectrofotometria direta e derivada no ultravioleta, 

foram avaliados os seguintes parâmetros analíticos (seletividade, linearidade, 

limite de detecção, limite de quantificação, precisão, exatidão, robustez, teste de 

estresse: hidrólise em meio neutro, hidrólise oxidativa, hidrólise em meio ácido e 

hidrólise em meio alcalino, e estabilidade das soluções). 

Para o método cromatográfico foram avaliados os mesmos parâmetros, 

além da adequabilidade do sistema. 

Os resultados obtidos nos parâmetros de validação dos métodos analíticos 

foram submetidos a testes estatísticos para determinação da significância.  

Para a caracterização dos fármacos empregados como substâncias 

químicas de referência foi utilizada a espectroscopia no infravermelho, a 

espectrofotometria no UV e a determinação do intervalo de fusão.  

As principais bandas de absorção das estatinas em estudo podem ser 

observadas nas Figuras 11, 12, 13 e 14 e na Tabela 1. As bandas em 3392,7 

(PS), 3440,8 (FS), 3364,5 (ATC) e 3430,3 (RC) correspondem ao estiramento OH, 

as bandas em 2961,7 (PS), 2986,8 (FS), 2971,3 (ATC) e 2970,7 (RC) 
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correspondem ao estiramento C-H, as bandas em 1726,6 (PS), 1640,6 (FS), 

1650,3 (ATC) e 1604,3 (RC) correspondem ao estiramento C=O, as bandas em 

1570,5 (PS), 1565,6 (FS), 1469,3 (ATC) e 1437,8 (RC) correspondem ao 

estiramento C=C, as bandas em 1399,0 (PS), 1403,7 (FS), 1381,6 (ATC) e 1382,0 

(RC) correspondem ao estiramento de C-H e as bandas em 1175,8 (PS), 1156,1 

(FS), 1159,6 (ATC) e 1154,9 (RC) correspondem ao estiramento C-C 

(SILVERSTEIN e WEBSTER, 2000).    

 Os espectros no UV das estatinas em estudo (matérias-primas) 

apresentaram bandas com máximo de absorção a 238 nm (PS), 302,2 nm (FS), 

240,4 nm (ATC) e 241,0 nm (RC) (Figuras 15, 16, 17 e 18) e revelaram os 

mesmos perfis espectrofotométricos, quando comparados com as substâncias de 

referência. 

O intervalo de fusão das estatinas em estudo foi de 138-142°C (PS), 194 – 

197°C (FS), 159,2 – 160,7ºC (ATC) e 126 - 128°C (RC) (Tabela 2), e estão de 

acordo com os dados encontrados na literatura (MERCK, 2006). 

 

 

6.1 Espectrofotometria direta e derivada no UV 

 

   Para o desenvolvimento dos métodos por espectrofotometria direta e 

derivada no UV foram testados diferentes solventes, entre eles o metanol, com a 

finalidade de desenvolver-se um método simples, eficiente e de baixo custo. 

Utilizou-se NaOH 0,1 M para a validação dos métodos, levando-se em 

consideração que as estatinas em estudo são bem solúveis em meio alcalino, e 

por esta solução ser um solvente de baixo custo e não causar danos ao ambiente. 

Após a análise do perfil espectrofotométrico de cada estatina em estudo, 

escolheu-se a derivada de primeira ordem para a determinação de PS, 

espectrofotometria direta no UV para a FS e a derivada de segunda ordem para a 

ATC e RC, em comprimidos, desde que as interferências dos excipientes 

observadas na espectrofotometria direta (PS, ATC e RC) foram anuladas. Optou-

se pela espectrofotometria direta para a determinação quantitativa de FS devido 

ao fato de não ter sido observado interferência dos excipientes nas análises. Para 

todas as estatinas em estudo, foram obtidos bons resultados estatísticos pela 
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resposta instrumental. O delta lambda utilizado foi de 2,0 nm, pois valores 

maiores aumentavam a relação sinal/ruído. A velocidade de varredura do 

espectro utilizada foi de 370 nm/min, ponto em que foi obtida boa resolução dos 

espectros. Observou-se que quando a velocidade de varredura é maior, a relação 

sinal/ruído aumenta e vice-versa, fato esse que compromete o tempo de análise. 

Os assentamentos das ordenadas foram estabelecidos entre +1,0 e –1,0 para a 

PS, +1 e 0 para a FS, +0,9 e –0,9 para a ATC e +0,6 e –0,6 para a RC. Estes 

limites oferecem boa visualização dos espectros (Figuras 20, 21, 23 e 25). 

Escolheu-se para a quantificação das estatinas em estudo o método zero pico na 

faixa do comprimento de onda, ponto no qual a absorção dos excipientes foi 

anulada. 

As curvas de Ringbom, como podem ser observadas nas Figuras 26, 27, 

28 e 29, foram determinadas pelo método por espectrofotometria no UV. Para a 

construção da curva de Ringbom foram utilizadas vinte soluções entre 1,0 e 20,0 

µg/mL para cada estatina em estudo. Os gráficos das curvas foram obtidos 

plotando-se a transmitância versus o logaritmo da concentração. Mediante a 

curva de Ringbom pode-se verificar se um determinado sistema obedece à lei de 

Lambert-Beer e qual a região de absorbância onde o erro relativo da 

concentração é mínimo (GONÇALVES, 1990).    

As faixas de concentração que obedeceram à lei de Lambert-Beer foram 

aproximadamente entre 4,0 e 20,0 µg/mL, para a PS, 12,0 e 28,0 µg/mL para a 

FS e 6,0 e 22,0 µg/mL  para a ATC e RC sendo estas as faixas de concentração 

para construção das curvas analíticas. 

Os testes de seletividade foram realizados para comprovar se existe 

interferência dos excipientes.  Seletividade é a capacidade que o método possui 

de medir exatamente um composto em presença de outros componentes, tais 

como impurezas, produtos de degradação e componentes da matriz (ANVISA, 

2003).  As Figuras 20, 21, 23 e 25 mostram os espectros de absorção no 

ultravioleta obtidos com o padrão, amostras e placebos para as estatinas em 

estudo. Observou-se que era possível quantificar apenas a FS por 

espectrofotometria no UV. Para as demais estatinas notou-se que os excipientes 

absorvem na mesma região do máximo de absorbância que o princípio ativo. Já 

nos espectros obtidos pela espectrofotometria derivada de primeira e segunda 
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ordem no UV, verificou-se que o método zero pico apresentou os melhores 

resultados para poder anular os excipientes. Em 251,2, 244,8 e 242,6 nm, é 

possível a utilização do método para quantificação de PS, ATC e RC (Figuras 20, 

21, 23 e 25 ).     

A partir das curvas de Ringbom foram traçadas as curvas analíticas. Em 

um método analítico, a linearidade pode ser determinada mediante a análise 

estatística de regressão linear. Consegue-se com isto determinar a 

proporcionalidade entre a resposta instrumental e a concentração do analito a ser 

determinado (BRITTAIN, 1998).    

As curvas analíticas das estatinas em estudo foram construídas plotando-

se a absorbância (espectrofotometria direta) ou a amplitude (espectrofotometria 

derivada) versus a concentração. Para cada estatina em estudo foram avaliadas 

soluções padrão em cinco níveis de concentração que variaram de 4,0 a 20,0 

µg/mL para a PS, 12,0 a 28,0 µg/mL para a FS e 6,0 a 22,0 µg/mL para a ATC e 

RC. Os coeficientes de correlação foram de 0,9999 para a PS e FS, e 0,9998 para 

a ATC e RC. Os pontos médios das curvas analíticas foram nas concentrações de 

12,0 µg/mL para a PS, 20,0 µg/mL para a FS, 14,0 µg/mL para a ATC e RC, que 

correspondem aos menores erros espectrofotométricos para determinações 

quantitativas (EWING, 1972) (Figuras 30, 31, 32 e 33, Tabela 3). 

Os métodos apresentaram boa proporcionalidade entre resposta 

instrumental e concentração. 

O limite de detecção (LD) de uma metodologia analítica representa a mais 

baixa concentração da substância em exame que pode ser detectada com um 

certo limite de confiabilidade, utilizando um determinado procedimento 

experimental (ICH, 2005), (SWARTZ e KRULL, 1998). O limite de quantificação 

(LQ) de uma metodologia analítica representa a mais baixa concentração da 

substância em exame que pode ser exata e precisamente medida com um certo 

limite de confiabilidade, utilizando um determinado procedimento experimental 

(ICH , 2005), (SWARTZ e KRULL, 1998). 

O limite de detecção aceitável é de três vezes o valor do sinal-ruído do 

método e o limite de quantificação deve ser dez vezes o valor do sinal-ruído 

(SWARTZ e KRULL, 1998), (USP, 2008). 

Na Tabela 3 estão apresentados os resultados obtidos para o limite de 
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detecção e de quantificação de PS, que foram de 0,16 e 0,54 µg/mL, 0,37 e 1,13 

µg/mL para a FS, 0,62 e 1,90 µg/mL para a ATC e 0,46 e 1,39 µg/mL para a RC. 

A precisão representa a dispersão de resultados entre ensaios 

independentes, repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou 

padrões, sob condições definidas (ICH, 2005). 

A precisão para os métodos por espectrofotometria direta e derivada no 

UV, foi determinada pela repetibilidade (intra-dia) e expressa como coeficiente de 

variação (CV) (Tabelas 4 e 5). Para se obter os dados inter-dia utilizou-se a 

análise de variância fator único (ANOVA). O ANOVA fator único é um método 

geral utilizado quando se deseja testar a igualdade de tratamentos onde as 

experiências são atribuídas aleatoriamente às unidades experimentais diferentes 

(BOLTON, 1990). O ANOVA fator único foi empregado para comparar a 

variabilidade, em três dias consecutivos, sendo expressa pelo CV que também foi 

menor do que 2% (RIBANI et al., 2004), como pode ser observado nas Tabelas 4 

e 5.  

A exatidão representa o grau de concordância entre os resultados 

individuais encontrados em determinado ensaio e um valor aceito como 

verdadeiro (ICH Q2 R1, 2005).  

Diferentes quantidades de soluções padrão foram adicionadas às amostras 

para determinação da exatidão do método proposto. De acordo com as diretrizes 

do ICH a adição da solução padrão foi feita em um intervalo de 80 a 120% da 

concentração nominal (concentração média da curva) (ICH, 2005). A exatidão do 

método foi avaliada em três níveis de concentração. As determinações foram 

feitas em triplicata, em cada um dos níveis de concentração, empregando o 

método proposto. A exatidão é expressa como a porcentagem do padrão 

recuperado da matriz da amostra (ICH 2005). A recuperação média de PS foi de 

101,41% para a FS, 101,37% para a ATC e 100,14% para a RC, para os métodos 

espectrofotométricos em estudo. Os dados da recuperação estão apresentados 

nas Tabelas 6 e 7. Em função dos resultados obtidos nestas tabelas, ficou 

demonstrado que os métodos são exatos.  

A robustez de um método analítico é a medida de sua capacidade em 

resistir a pequenas e deliberadas variações dos parâmetros analíticos. Indica sua 

confiança durante o uso rotineiro (ANVISA, 2003). 
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Para os métodos por espectrofotometria direta e derivada no UV, foram 

variadas as concentrações da solução de NaOH. Empregaram-se para tanto, 

soluções de NaOH 0,12 M e NaOH 0,08 M.  

Para os métodos espectrofotométricos propostos não houve nenhuma 

diferença nos resultados, quando os parâmetros analíticos foram modificados, 

indicando a confiabilidade dos métodos em estudo.  

No teste de estresse avalia-se a estabilidade da solução do padrão, 

quando submetida à degradação forçada (KLICK, 2005). Para os métodos 

espectrofotométricos, as hidrólises em meio neutro (80°C) deram origem a sinais 

em 251,2 nm (PS), 302,2 (FS), 244,8 nm (ATC) e 242,6 nm (RC) com os mesmos 

perfis espectrofotométricos, quando comparados aos espectros de análise 

quantitativa (Figuras 34, 35, 36 e 37). Como consequência das oxidações 

químicas (H2O2 3%) foram observados vários sinais desconhecidos, alguns 

destes excederam os limites de absorbância e amplitudes estabelecidos, 

indicando a possibilidade de terem sofrido modificações moleculares das 

estatinas em estudo (Figuras 38, 39, 40 e 41). Após hidrólise em meio ácido, 

foram observados perfis espectrofotométricos com diferenças significativas, em 

relação aos espectros no UV diretos e no EDUV obtidos nas análises 

quantitativas (Figuras 42, 43, 44 e 45). Após as hidrólises em meio alcalino, foi 

constatado, distorção dos perfis espectrofotométricos (Figuras 46, 47,48 e 49), 

quando a concentração do solvente foi aumentada de forma exagerada.  

A espectrofotometria no UV não pode ser considerada um método 

indicativo de estabilidade, visto que por definição, não é uma técnica de 

separação e sim de absorção.   

O tempo de análise normal em um laboratório de controle de qualidade é 

em torno de cinco horas. Assim, é essencial avaliar a estabilidade das soluções 

durante este período. As soluções das amostras e do padrão das estatinas em 

estudo foram armazenadas em temperatura ambiente e analisadas durante o 

período de cinco horas, com um intervalo de análise de uma hora. Os resultados 

foram comparados com os obtidos com soluções recentemente preparadas da 

amostra. Como pode ser observado nas Figuras 50, 51, 52 e 53, os resultados 

indicam que as estatinas em estudo são estáveis durante o período do teste. As 

concentrações utilizadas neste teste para cada estatina foram encontradas 
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contemplando o ponto médio de cada curva analítica.  

 

 

6.2 Cromatografia líquida de alta eficiência 

 

  Para a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) foram testadas 

diferentes fases móveis. Em fase reversa, foi testada coluna cromatográfica 

empacotada com octadecilsilano para as separações. Nesta coluna existe uma 

competição entre o analito e a fase móvel em ocupar sítios ativos da superfície da 

fase estacionária apolar. Para este tipo de coluna, utiliza-se fase móvel polar. 

Com o propósito de desenvolver metodologias simples, rápidas, de baixo 

custo e também empregar solventes menos tóxicos, optou-se por utilizar como 

fase móvel, metanol e água, com pH ajustado para 3,0 com ácido orto-fosfórico. O 

comprimento de onda empregado para a detecção das estatinas em estudo foi de  

238 nm.  

Escolheram-se estas condições, porque o fator de capacidade e o tempo 

de retenção foram adequados para análise de rotina, sendo de 2,35 e 4,02 min 

para a PS, 3,12 e 4,95 min para a FS, 2,20 e 3,85 min para a ATC e de 2,48 e 

4,18 min para a RC. 

Optou-se por trabalhar com o pH ajustado para 3,0, pois as estatinas  

apresentam pKa entre 4,0 e 4,3. Desta forma, é assegurado que os compostos 

estejam em sua forma molecular. 

O comprimento de onda foi estabelecido a 238 nm, devido ao fato de que 

nesta região a absorção é proporcional à concentração. A coluna utilizada na 

validação possue uma fase estácionária apolar, apresentando, portanto, 

características hidrofóbicas. 

Foram fixados estes parâmetros de modo a obter-se tempos de análise 

adequados, boas resoluções e simetria dos picos, como pode ser observado nas 

Figuras 54, 55, 56 e 57. A vazão utilizada foi de 1,0 mL/min. Vazões menores 

aumentaram o tempo de análise. A temperatura do forno foi mantida à 

temperatura ambiente (25±1°C). 

A seletividade de um método analítico de separação é a capacidade que o 

método apresenta de avaliar exatamente o analito na presença de componentes 
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de uma amostra complexa ou impurezas que podem interferir na sua 

determinação. A seletividade garante que o pico de resposta seja exclusivamente 

do composto de interesse (ANVISA, 2003). 

No método por cromatografia líquida de alta eficiência observou-se que os 

excipientes não interferem na determinação das estatinas em estudo, permitindo 

desta forma, a quantificação dos fármacos de maneira adequada. Para tanto, 

foram utilizadas soluções de placebo correspondentes ao ponto nominal de cada 

substância em estudo (Figuras 62, 63, 64 e 65). 

  As curvas analíticas das estatinas foram construídas traçando-se a área do 

pico versus a concentração. O coeficiente de correlação foi de 0,9984 para a PS, 

0,9965 para a FS, 0,9998 para a ATC e 0,9980 para a RC. Para o método 

proposto as curvas analíticas foram construídas no intervalo entre 4,0 e 20,0 

µg/mL para a PS, 12,0 e 28,0 µg/mL para a FS e 6,0 e 22,0 µg/mL para a  ATC e 

RC tendo como ponto médio da curva a concentração de 12,0 µg/mL para a PS, 

20,0 µg/mL para a FS e 14,0 µg/mL para a ATC e RC. Os dados de área dos 

picos e concentrações, foram submetidos a tratamento estatístico pelo método 

dos mínimos quadrados. O método apresentou boa proporcionalidade entre a 

resposta instrumental e a concentração, para as estatinas em estudo, como 

podem ser observados nas Figuras 66, 67, 68 e 69 e na Tabela 8. 

Na Tabela 8 é possível observar os resultados obtidos para os limites de 

detecção (LD) e para os limites de quantificação (LQ) das estatinas em estudo 

pelo método por cromatografia líquida de alta eficiência. Estes limites foram de 

1,22 e 4,08 µg/mL para a PS, 2,02 e 6,12 µg/mL para a FS, 0,44 e 1,34 µg/mL 

para a ATC e 1,55 e 4,70 µg/mL para a RC, respectivamente. 

Os limites de detecção e de quantificação foram calculados, baseando-se 

nos parâmetros das curvas analíticas, que são estatisticamente mais confiáveis. 

Quando são utilizadas técnicas cromatográficas, a medição do ruído não é 

precisa e também o LD e LQ, podem sofrer alterações pelas condições 

cromatográficas, como por exemplo, picos menores diminuem o sinal/ruído 

(RIBANI et al., 2004). 

A precisão para os métodos propostos, foram determinadas pela precisão 

intermediária (intra-dia) e expressa como coeficiente de variação (CV), conforme 
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pode ser observado nas Tabelas 9 e 10. Para se obter os dados inter-dia utilizou-

se a análise de variância fator único (ANOVA). Pode-se constatar pelos dados 

apresentados nas Tabelas 9 e 10, que os resultados inter-dia quando submetidos 

ao tratamento estatístico ANOVA, foram menores do que 2%, indicando que a 

precisão do método está dentro das normas estabelecidas oficialmente, existindo 

um alto grau de concordância (repetibilidade) entre os valores experimentais (ICH, 

2005; RIBANI et al., 2004; SHABIR, 2003; BRUCE et al., 1998).  

A exatidão do método foi avaliada em três níveis de concentração. As 

determinações foram realizadas em triplicatas. A recuperação média de PS foi de 

101,30%, da FS foi de 99,59%, da ATC foi de 100,24% e da RC foi de 100,20% 

para o método por cromatografia líquida de alta eficiência. Os dados da 

recuperação podem ser observados nas Tabelas 11 e 12. Baseando-se nos 

valores apresentados, pode-se observar que os resultados apresentam pouca 

dispersão, estando entre 97,80 e 102,83 % confirmando que o método é exato e 

adequado para o doseamento das estatinas em comprimidos.  

A robustez de um método analítico é a medida de sua capacidade em 

resistir a pequenas e deliberadas variações dos parâmetros analíticos. Indica sua 

confiança durante o uso normal (ANVISA, 2003). 

Para o método cromatográfico foi variada a composição da fase móvel. 

Assim, foram utilizadas fases móveis constituídas de metanol e água (61,2: 38,8 

v/v) e (58,2: 41,8 v/v), para a PS e RC e (68,6: 31,4 v/v) e (71,4: 28,6 v/v) para a 

FS e ATC, pH ajustado para 3,2 com ácido orto-fosfórico, com vazão de 1,0 

mL/min. O volume de injeção foi de 20 µL e a detecção no UV foi efetuada em 

238 nm.  A temperatura do forno foi ajustada em 24±1°C e 26±1°C. Para os 

métodos propostos não houve nenhuma diferença nos resultados quando os 

parâmetros analíticos foram modificados, indicando a confiabilidade do método. 

Tanto para o fator de capacidade, quanto para o tempo de retenção, não foi 

observado nenhum tipo de variação, tornando assim o método confiável para o 

uso rotineiro. 

No método cromatográfico, após as hidrólises das soluções em meio 

neutro, não houve variações significativas no formato do pico ou no tempo de 

retenção. Acredita-se que para que se observe algum tipo de modificação 
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estrutural em cada uma das estatinas teria que ocorrer uma catálise ácida, 

(Figuras 70, 71, 72 e 73).  

Pelas oxidações químicas com H2O2 3%, observaram-se, para todas 

estatinas, picos desconhecidos que eluem juntamente com o que acompanha o 

tempo de retenção de um composto não retido (t0). Pela pouca interação com a 

fase estácionária, concluiu-se que os compostos formados, são de caráters 

hidrofílicos (Figuras 74, 75, 76 e 77).  

Na hidrólise em meio ácido com HCl 1M, apareceram novos picos com 

baixa detecção no comprimento de onda selecionado, provavelmente devidos à 

quebra dos grupos cromóforos. No caso da PS os compostos formados não 

absorvem no UV. No caso das outras estatinas, além de aparecer novos picos 

com baixa detecção, aparecem também picos desconhecidos que eluem com o T0 

(Figuras 78, 79, 80 e 81).  

Na hidrólise em meio alcalino com NaOH 1M, foram observados picos 

desconhecidos com respostas instrumentais apreciáveis. No entanto, todos eles 

eluem antes do tempo de retenção característico das estatinas (Figuras 82, 83, 84 

e 85). 

O método cromatográfico pode ser empregado como indicativo de 

estabilidade, visto que o sistema consegue detectar os vários produtos 

provenientes das diferentes condições de estresse físico e químico. 

O teste de adequabilidade do sistema para os métodos cromatográficos é o 

primeiro teste a se realizar, antes de se iniciarem os experimentos de validação 

do método. Deve ser avaliado se o sistema cromatográfico utilizado para a 

análise, é capaz de fornecer resultados reprodutíveis e confiáveis. O teste de 

adequabilidade do sistema é uma parte integral do método cromatográfico. É 

empregado para verificar a resolução e a reprodutibilidade do sistema 

cromatográfico, podendo ser definido como um conjunto de testes, para garantir 

que o equipamento utilizado está apto a gerar resultados confiáveis (USP, 2008). 

Os dados de cinco injeções cromatográficas das soluções padrão de cada 

estatina, foram analisados e calculados separadamente, os respectivos desvios 

padrão relativos (DPR) dos parâmetros analíticos. Os DPRs obitidos foram 

menores do que 2%, provando-se assim, que o sistema está perfeitamente 

ajustado (Tabela 13).  
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Na Tabela 14 estão apresentados os valores de F e t, respectivamente, 

obtidos pela comparação dos resultados da aplicação dos métodos 

espectrofotométricos e de cromatografia líquida de alta eficiência. Observa-se que 

nenhum resultado ultrapassa o valor tabelado, para um nível de confiança de 

95%. Portanto, não houve diferença, estatisticamente significante, entre os 

métodos, Podendo-se afirmar que existe intercambiabilidade entre os dois 

métodos propostos. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 
 

 Os métodos propostos para determinação quantitativa das estatinas em 

estudo em comprimidos são simples, rápidos e eficientes. Quando 

aplicados nos comprimidos, ambos os métodos deram origem a 

resultados satisfatórios e confiáveis. 

 

 Os excipientes das amostras comerciais não interferem nas análises, o 

que prova que os métodos são seletivos.  

 

 Os métodos propostos apresentam vantagens quando comparados com 

os já descritos, isto é, são de baixo custo, simples, eficientes e confiáveis.  

 

 Estatisticamente não existe diferença significante entre os métodos 

propostos.  

 

 As estatinas em estudo são estáveis durante cinco horas.  

 

 Os métodos podem ser utilizados em qualquer laboratório de controle de 

qualidade para análise de rotina de pravastatina sódica, fluvastatina 

sódica, atorvastatina cálcica e rosuvastatina cálcica em comprimidos 

comercializados no Brasil. 

 

 Perspectivas: Determinação simultânea das estatinas por cromatografia 

líquida de alta  eficiência e eletroforese capilar 
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