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RESUMO 

GAONA GALDOS, A.A. Desenvolvimento de metodologias indicativas de 

estabilidade para medicamentos que atuam no diabetes mellitus tipo II. 

2012. 156p. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas – 

Universidade de São Paulo, 2012. 

O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome na qual o metabolismo de 

hidratos de carbono, gorduras e proteínas está alterado, por falta de secreção 

de insulina ou por diminuição da sensibilidade tissular a este hormônio. O DM 

pode ser do tipo I, também denominado diabetes mellitus insulinodependente 

(DMID), caracterizado pela falta de secreção da insulina, e do tipo II, também 

denominado diabetes mellitus não insulinodependente (DMNID), caracterizado 

pela menor sensibilidade dos tecidos efetores às ações metabólicas da 

insulina. Embora ainda não haja cura definitiva, há vários tratamentos 

disponíveis que proporcionam qualidade de vida para o paciente portador, 

como a administração de hipoglicemiantes orais. Nesta pesquisa, objetivou-se 

desenvolver métodos indicativos de estabilidade para a glibenclamida e o 

cloridrato de metformina. Assim, foram desenvolvidos métodos de 

rastreamento ortogonais utilizando a cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC) e a eletroforese capilar (CE), metodologias que foram desafiadas com 

os estudos da degradação forçada. Realizou-se, também, a identificação do 

principal produto de degradação da glibenclamida utilizando a cromatografia 

líquida acoplada à espectrometria de massa (LC-MS). O método por HPLC 

teve o melhor desempenho no monitoramento dos produtos de degradação da 

glibenclamida, apresentando boa linearidade nas concentrações entre 0,210 e 

0,360 mg/mL; com coeficiente de correlação maior de 0,99. A precisão 

calculada como desvio padrão relativo (DPR) foi menor de 3%, exatidão do 

método comprovada mediante teste de recuperação, obtendo-se valores de 

100±3,0%. No teste de especificidade, foram detectados três potenciais 

produtos de degradação, com os seguintes tempos de retenção relativos (TRR) 

de 0,33; 0,46 e 0,83. O método CZE teve o melhor desempenho no 

monitoramento dos produtos de degradação do cloridrato de metformina, 

apresentando boa linearidade nas concentrações entre 0,210 e 0,360 mg/mL, 

com coeficiente de correlação maior de 0,99. A precisão, calculada como DPR, 

foi menor do que 5%, exatidão do método comprovada mediante o teste de 

recuperação, obtendo-se valores de 100±3,5%. No teste de especificidade, 

foram detectados cinco potenciais produtos de degradação com os seguintes 

TRRs de 0,90; 1,14; 1,35; 1,45 e 1,56. 

Palavras chaves: Método indicador de estabilidade, cromatografia líquida de 

alta eficiência, eletroforese capilar, degradação forçada, produtos de 

degradação.



ABSTRACT 

Diabetes mellitus (DM) is a syndrome which alters the metabolism of 

carbohydrates, fats and proteins by lack of insulin secretion or a decrease in 

tissue sensitivity to insulin. Type 1 DM is also known as insulin-dependent 

diabetes mellitus is characterized by lack of insulin secretion. The second type 

of diabetes known as Type II, also called non-insulin dependent, is 

characterized by the reduced sensitivity of target tissues to the metabolic 

actions of insulin. Although there is no definitive cure, there are several 

treatments available that provide quality of life for the patient how treatment with 

oral hypoglycemic agents. This study had as objective to developed stability-

indicating methods for glibenclamide and metformin hydrochloride. Thus, the 

techniques used in this study involved high performance liquid chromatography 

(HPLC) and capillary electrophoresis (CE), and both were challenged with 

forced degradation studies. The identification of degradation products of 

glibenclamide was also performed, utilizing the mass spectrometry (MS) 

technique. However, the HPLC technique had the best performance for 

monitoring the degradation products of glibenclamide, which showed a good 

linearity in concentrations between 0.210 - 0.360 mg/ml, with a correlation 

coefficient greater than 0.99. The precision was calculated as a relative 

standard deviation (RSD) which was less than 3%; the accuracy of the method 

calculated as the percent recovery was obtained with the following values: 100 

± 3.0%. On the specificity were detected three potential products of degradation 

utilizing forced degradation, with the following relative retention times (RRT) 

0.33, 0.46 and 0.83.  The CZE method had the best performance to monitoring 

the degradation products of metformin hydrochloride, which showed good 

linearity of concentrations between 0.210 and 0.360 mg/ml, with a correlation 

coefficient greater than 0.99. The intra-day and inter-day precision calculated as 

DPR was less than 5%, and an accuracy of this method was achieved using the 

values of 100 ± 3.5%.  In the specificity were five potential degradation products 

were detected with the following TRRS: 0.90, 1.14, 1.35, 1.45 and 1.56. 

 

Keywords: stability-indicating method, high performance liquid chromatography, 

capillary electrophoresis, forced degradation, degradation products. 
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INTRODUÇÃO 

O diabetes está na lista das cinco doenças de maior índice de morte no 

mundo – e está chegando cada vez mais perto do topo da lista. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estima que 180 milhões de pessoas tenham diabetes 

– e que este número possa dobrar até 2030. Atualmente, mais de 1 milhão de 

pessoas morrem de diabetes, sendo 80% em países em desenvolvimento. 

O diabetes, quando não tratado adequadamente, pode implicar em 

complicações, como ataque cardíaco, derrame cerebral, insuficiência renal, 

problemas na visão, amputação dos pés e lesões de difícil cicatrização, dentre 

outras complicações. Embora ainda não haja cura definitiva para o diabetes, há 

vários tratamentos disponíveis que, quando seguidos de forma regular, 

proporcionam saúde e qualidade de vida para o paciente portador. Um desses 

tratamentos se refere ao uso dos hipoglicemiantes orais. 

Para que os hipoglicemiantes orais cumpram sua função, deve-se 

garantir sua estabilidade, para que não sofram alterações. Estas podem 

traduzir-se em perda da potência e em formação de produtos de degradação, o 

que pode conferir-lhes aumento da toxicidade. A diminuição/ausência de efeito 

terapêutico pode ser mais ou menos grave, dependendo da substância ativa do 

medicamento.  

Devido aos avanços tecnológicos ocorridos na síntese de novos 

fármacos, nas últimas décadas, houve necessidade do aprimoramento de 

metodologias rápidas e simples que tracem o perfil de impurezas nos fármacos. 

Isolar e identificar impurezas são um constante desafio, porque, muitas vezes, 

estas são estruturalmente desconhecidas e presentes em número e 

quantidades aleatórias, encontrando-se, na maioria dos casos, em pequena 

concentração e frequentemente apresentando estruturas similares àquelas do 

composto ativo.  

A fim de contribuir para o conhecimento da estabilidade desta classe de 

fármacos foram utilizados o cloridrato de metformina e a glibenclamida, dois 

dos fármacos mais prescritos mundialmente para o tratamento do diabetes 

mellitus tipo II e dois dos três medicamentos inclusos na categoria dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_do_mioc%C3%A1rdio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Derrame_cerebral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Insufici%C3%AAncia_renal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retinopatia_diab%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amputa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cicatriza%C3%A7%C3%A3o
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hipoglicemiantes orais na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME 

2012). 

Um método indicativo de estabilidade é um procedimento analítico 

utilizado para detectar a diminuição do princípio ativo devido à degradação do 

composto. De acordo às diretrizes da Food and Drug Administration (FDA), 

estes métodos são definidos como procedimentos analíticos validados, que 

medem com exatidão e precisão o princípio ativo livre de potenciais 

interferências, como excipientes, impurezas e/ou produtos de degradação. A 

FDA também recomenda que os estudos de estabilidade se realizem utilizando 

este tipo de métodos. 

A aplicação desses métodos é de grande importância, pois trata-se da 

correta condução dos estudos de estabilidade de medicamentos, de forma que 

eles sejam eficazes e seguros para o consumo da população. Somente após o 

resultado da aplicação destes estudos, pode-se ter certeza da estabilidade do 

produto durante o período de validade. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 Métodos indicativos de estabilidade 

Os estudos de estabilidade são utilizados para verificar se o produto 

permanece completamente efetivo, enquanto são mantidas as condições 

recomendadas de armazenamento indicadas para cada produto. A vida de 

prateleira dos medicamentos é determinada nas condições de armazenamento, 

sob temperatura e umidade controladas. Para estabelecer a vida de prateleira 

ou o prazo de validade, devem ser observados dois aspectos. Primeiro, 

determinar a potência ou a quantidade do princípio ativo: é simples entender 

que uma perda significante na quantidade de princípio ativo torna o 

medicamento menos efetivo. Segundo, determinar os produtos de degradação 

ou impurezas que aparecem como resultado do envelhecimento. Esta 

determinação é mais difícil, porque se devem prever os produtos de 

degradação que poderiam estar presentes e determinar todos os produtos de 

degradação, que aparecem em concentrações maiores que 0,1% da 

substância ativa70. 

Um produto de degradação é uma molécula que resulta de uma 

mudança no ingrediente ativo, provocada pelo passar do tempo, como 

resultado do armazenamento (por exemplo: termólise, oxidação, hidrólise, 

fotólise). Reações do ingrediente ativo com excipientes ou componentes da 

embalagem geram também produtos de degradação70. 

Para se antecipar a esta difícil tarefa de monitorar produtos de 

degradação, é necessário o desenvolvimento de métodos indicativos de 

estabilidade. Há três condições necessárias para se desenvolver estes 

métodos: geração da amostra, desenvolvimento da metodologia e validação 

desta. 

1.1.1 Geração da amostra 

As condições de estresse da substância ativa devem resultar em uma 

degradação de aproximadamente 10 a 15%, que representa um valor 

razoável61. As condições específicas (intensidade e duração) usadas 

dependem das características químicas de cada substância. Um composto não 

necessariamente sofrerá degradação com um determinado tipo de estresse e, 
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nesse caso, não são aconselhadas condições mais drásticas para esse tipo de 

degradação61. A seguir, são relatados os tipos de estresse. 

1.1.1.1 Hidrólise 

 A degradação das substâncias ativas que envolvem alguma reação com 

água é denominada reação de hidrólise. Stewart e Tucker75 indicam que 

reações de hidrólise e oxidação são os tipos de degradação mais comuns que 

incidem sobre os medicamentos.  

As reações de hidrólise são tipicamente catalisadas por ácidos e bases. 

Para induzir potenciais reações de degradação (hidrólise) devem ser utilizadas 

soluções em ampla gama de pH. Na hidrólise ácida, os ácidos mais utilizados 

são o clorídrico e  o sulfúrico, na concentração de 0,1 a 1 M; quando as 

substâncias ativas não são solúveis nestas soluções ácidas, pode-se utilizar 

um co-solvente apropriado. A amostra ainda pode ser aquecida por um tempo 

definido, com o intuito de acelerar a degradação8. 

Na hidrólise básica, são mais utilizados os hidróxidos de metais alcalinos, 

como NaOH, LiOH ou KOH, na concentração de 0,1 a 1 M. Para certas 

substâncias ativas, que são parcialmente solúveis ou insolúveis, também pode-

se fazer uso de um co-solvente apropriado e da temperatura para acelerar a 

degradação, dependendo da sensibilidade térmica da substância. 

1.1.1.2 Oxidação 

Reações desse tipo de degradação são tipicamente de auto-oxidação; ou 

seja, a reação é iniciada por um radical iniciador. Reações com radical iniciador 

começam com a fase de iniciação, envolvendo a formação de radicais, seguida 

pela fase de propagação e, eventualmente, uma fase terminal. A cinética de 

reação frequentemente segue uma curva em forma de “S”, quando é plotada a 

degradação versus tempo16. 

A degradação por oxidação pode ser realizada sob atmosfera de oxigênio 

ou na presença de peróxido de hidrogênio. O uso de oxigênio é um modelo 

mais realísta. Também podem ser utilizados radicais livres como iniciadores da 

oxidação; geralmente, um radical livre iniciador, junto ao peróxido de 

hidrogênio, vai gerar produtos de degradação observados em estudos de 

estabilidade em tempo real8. 
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1.1.1.3 Degradação térmica 

Entende-se por degradação térmica o mecanismo de degradação que 

envolve aumento da temperatura, conduzindo à termólise da substância ativa. 

Esta degradação pode ser avaliada utilizando temperaturas maiores do que as 

usadas nos ensaios de estabilidade acelerada, em geral maiores que 50 °C. A 

duração de exposição é dependente da sensibilidade da substância ativa. 

Quando o aumento da temperatura produz uma mudança de fase, é 

recomendado utilizar condições menos drásticas16. 

As diretrizes da ICH sugerem também utilizar temperaturas 10 °C maiores 

do que aquelas utilizadas nos estudos de estabilidade acelerada42. 

 

1.1.1.4 Degradação por fotólise 

Este tipo de degradação resulta da exposição à luz ultravioleta ou visível, 

no intervalo de comprimento de onda entre 300 e 800 nm. Exposições a 

radiações menores que 300 nm não são necessárias, já que produtos 

farmacêuticos não são expostos a essa radiação durante seu ciclo de vida16. 

Estes estudos devem ser conduzidos de acordo com as diretrizes da ICH43. 

As opções I e II podem ser utilizadas. Para estudos de degradação forçada, as 

amostras devem ser expostas, pelo menos duas vezes, conforme às diretrizes 

da ICH com relação ao tempo, para garantir a adequada exposição da 

amostra8. 

A norma ICH Q1B permite duas opções para as fontes de luz: 

Opção I – Lâmpadas únicas:  

 Lâmpada fluorescente modelo D65 ou 

 Lâmpada de haleto metálico ou 

 Lâmpada de xenônio 

Opção II – Dois conjuntos de lâmpadas:  

 Lâmpada fluorescente UV próximo (Ultravioleta próximo) e  

 Lâmpada fluorescente branca fria. 

A opção I utiliza lâmpadas únicas que emitem as energias de UVA 

(Ultravioleta A) e visível ao mesmo  tempo; desta forma, a quantidade de 

energia irradiada é fixa.  Como os requisitos de exposição para energia fotópica 
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(iluminação diurna) e UVA são independentes, uma quantidade de energia 

irradiada fixa para ambas, por uma única fonte luminosa, causará sobre-

exposição das doses (Visível ou UVA).  Esta quantidade de energia irradiada 

varia de acordo com o tipo de lâmpada e sua respectiva potência.  Para que o 

teste de fotoestabilidade alcance o mínimo requerido, a sobre-exposição para a 

energia UVA é de aproximadamente 540 W-H/m2, para lâmpadas de xenônio, e 

de 2.500       W-h/m2, para lâmpadas de haleto metálico. Isto corresponde a 

270% e a  1.250% de sobre-exposição, respectivamente. No caso da lâmpada 

fluorescente modelo D65, a irradiação de UVA é baixa, enquanto a da região 

visível será sobre-exposta.  É ideal que a energia luminosa visível e UVA sejam 

controladas independentemente.  Este problema é somente minimizado 

utilizando-se dois conjuntos de lâmpadas fluorescentes, ou seja, a Opção II. 

1.1.2 Desenvolvimento da metodologia 

A fim de avaliar a estabilidade de um composto, é necessário um 

método apropriado. O desenvolvimento de um método indicativo de 

estabilidade é um dilema do tipo “o ovo ou a galinha”?. Isto é, como 

desenvolver um método para detectar produtos de degradação, quando não se 

sabe quais são os produtos de degradação. 

Ao desenvolver um método indicador de estabilidade, é útil pensar sobre 

o que constituiria um método ideal. Um método ideal permitirá a quantificação 

exata do ativo, bem como de seus produtos de degradação. Embora isso 

pareça simples, é quase impossível desenvolver um método ideal no início do 

desenvolvimento de uma metodologia da qual pouco se conhece sobre seus 

produtos de degradação potenciais. Afinal, uma das razões para a realização 

da degradação forçada é descobrir os potenciais produtos de degradação29.  

Em muitos casos, pode ser impossível desenvolver um método ideal; no 

entanto, a utilização de métodos ortogonais (mecanismos de separação 

diferentes) frequentemente dá resultado adequado nesses casos76. 

Além da cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) existem outras 

técnicas analíticas que podem ser utilizadas para o desenvolvimento destas 

metodologias, como a cromatografia em camada delgada de alta eficiência 

(HPTLC), a eletroforese capilar (CE) e a cromatografia gasosa (CG)14,15.  
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A CE é uma técnica complementar à HPLC; o maior beneficio desta 

técnica é que o mecanismo de separação é diferente, apresentando 

seletividade diferente 

1.1.3 Validação da metodologia 

Em geral, existem duas etapas na validação de métodos indicativos de 

estabilidade. A primeira etapa ocorre quando a substância ativa é submetida a 

estudos de degradação forçada. O foco principal da validação nessa etapa está 

no estabelecimento da especificidade, seguido por outros parâmetros, como 

exatidão, precisão, linearidade, intervalo, robustez, etc. Os limites de detecção 

e quantificação são também determinados para os produtos de degradação, 

para ajudar no estabelecimento do balanço de massas. 

Na segunda etapa, quando o método é estendido à formulação 

farmacêutica ou a outro tipo de matrizes, a ênfase se limita a provar a 

pertinência dos parâmetros estabelecidos, na presença de excipientes ou de 

outros constituintes da formulação. Neste caso, só parâmetros de importância 

crítica, como especificidade, exatidão e precisão, seriam revalidados18. Na 

validação do método indicativo de estabilidade, métodos diferentes apresentam 

necessidades diferentes de validação.  

A Farmacopeia dos Estados Unidos da América79 (USP 35) e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária12 (ANVISA) reconhecem quatro categorias de 

métodos analíticos (Quadro 1) e definem as características que deveriam ser 

validadas para cada tipo de método (Quadro 2). O método indicativo de 

estabilidade é incluído na categoria 2: métodos analíticos para a determinação 

de impurezas e produtos de degradação em produtos farmacêuticos e 

matérias-primas79. 
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Categoria Finalidade do teste 

I 
Testes quantitativos para a determinação do princípio ativo 
em produtos farmacêuticos ou matérias-primas 

II 
Testes quantitativos ou ensaio limite para a determinação 
de impurezas e  produtos de degradação em  produtos 
farmacêuticos e matérias-primas 

III 
Testes de performance (por exemplo: dissolução, liberação 
do ativo) 

IV Testes de identificação 

 
Quadro 1: Classificação dos testes, segundo sua finalidade. 

 

Parâmetro 
Categoria 

I 

Categoria II 
Categoria 

III 
Categoria 

IV Quantitativo 
Ensaio 
limite 

Especificidade Sim Sim Sim * Sim 

Linearidade Sim Sim Não * Não 

Intervalo Sim Sim * * Não 

Precisão 
Repetibilidade 

Sim Sim Não Sim Não 

Precisão 
Intermediária 

** ** Não ** Não 

Limite de  
detecção 

Não Não Sim * Não 

Limite de 
quantificação 

Não Sim Não * Não 

Exatidão Sim Sim * * Não 

Robustez Sim Sim Sim Não Não 
 

Quadro 2: Ensaios necessários para a validação do método analítico, segundo sua 

finalidade. 

* pode ser necessário, dependendo da natureza do teste específico. 

** se houver comprovação da reprodutibilidade não é necessária a comprovação da 
precisão intermediária. 
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1.2 Hipoglicemiantes orais 

1.2.1 Histórico 

Em contraste com os estudos sistemáticos que levaram ao isolamento 

da insulina, as sulfonamidas foram descobertas acidentalmente. Em 1942, 

Janbon e colaboradores observaram que algumas sulfonamidas causavam 

hipoglicemia em animais de laboratório. Essas observações foram logo 

ampliadas e a 1-butil-3-sulfonilureia (carbutamida) tornou-se a primeira 

sulfonilureia clinicamente útil para o tratamento do diabetes. Esse composto foi 

posteriormente retirado do mercado, devido aos efeitos adversos sobre a 

medula óssea. No início da década de 1950, foram efetuados estudos clínicos 

da tolbutamida, o primeiro agente amplamente utilizado desse grupo, 

administrada a pacientes com diabetes mellitus (DM) tipo 2. Desde essa época, 

cerca de 20 agentes diferentes dessa classe foram utilizados no mundo 

inteiro35. 

Em 1997, o primeiro agente de uma nova classe de secretagogos da 

insulina oral, denominada meglitinidas (derivados do ácido benzoico), foi 

aprovado para uso clínico. Esse agente, denominado repaglinida, ganhou 

ampla aceitação como terapia de ação rápida antes das refeições, para limitar 

a hiperglicemia pós-prandial35. 

No início do século passado, constatou-se que uma planta (Galega 

officinalis, galega), utilizada no tratamento do diabetes na Europa, nos tempos 

medievais, continha guanidina. A guanidina tem propriedades hipoglicemiantes, 

porém é altamente tóxica para uso clínico. Durante a década de 1920, as 

biguanidas foram investigadas para uso no diabetes, porém, foram 

abandonadas após a descoberta da insulina. Posteriormente, constatou-se que 

o antimalárico cloroguanida exercia ação hipoglicemiante fraca. Pouco depois 

da introdução das sulfonilureias, as primeiras biguanidas tornaram-se 

disponíveis para uso clínico. Entretanto, a fenformina, o primeiro fármaco desse 

grupo, foi retirado do mercado nos EUA e na Europa, devido ao aumento 

frequente da acidose láctica associada ao seu uso. Outra biguanida, a 

metformina, foi extensamente utilizada na Europa sem efeitos adversos 

significativos e, em 1995, foi aprovada para uso nos EUA35. 

As tiazolidinedionas foram introduzidas, em 1997, como segunda classe 

importante de “sensibilizadores da insulina”. Esses agentes ligam-se a 
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receptores proliferadores ativados do peroxissoma (principalmente PPAR), 

resultando em aumento da captação de glicose no músculo e na redução de 

sua produção endógena. O primeiro desses agentes, a troglitazona, foi retirado 

do mercado nos EUA, em 2000, devido à sua associação com hepatoxicidade. 

O maleato de rosiglitazona teve também sua venda proibida na Europa 

pela  EMEA e nos Estados Unidos e sua venda foi restrita, pelos riscos 

cardiovasculares que apresenta. No Brasil a Anvisa determinou a retirada do 

medicamento das farmácias e drogarias, cancelando seu registro em 2010. O 

outro agente dessa classe, a pioglitazona, não foi associado a estes riscos e é  

utilizado atualmente no mundo todo35.  

1.2.2 Classificação dos hipoglicemiantes orais 

1.2.2.1 Sulfonilureias 

As sulfonilureias são tradicionalmente divididas em dois grupos ou duas 

gerações de agentes. O primeiro grupo de sulfonilureias inclui  tolbutamida, 

acetoexamida, tolazamida e clorpropamida. Foi descoberta uma segunda 

geração de sulfonilureias hipoglicemiantes, constituída pelos fármacos 

glibenclamida, glipizida, gliclazida e glimepirida, que são consideravelmente 

mais potentes do que os agentes do 1° grupo. As sulfonilureias provocam 

hipoglicemia ao estimular a liberação de insulina das células  do pâncreas35,56. 

Glibenclamida 

A glibenclamida é um hipoglicemiante usado no tratamento do diabetes 

mellitus tipo II. Quimicamente, é benzamide, 5-chloro-N-[2-[4-

[[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]-sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxy-. 

1-[[p-[2-(5-Chloro-o-anisamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohex-ylurea. Sua 

fórmula molecular é C23H28ClN3O5S,  com  massa  molecular  de 494,0 mol/g 

35,79,31,23. 

 

 

 

 

 

 

 

Cl
N
H

O
S

N
H

O
O

N
H

O
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Figura 1: Estrutura química da glibenclamida. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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A glibenclamida é determinada em preparações farmacêuticas e em 

amostras biológicas, utilizando-se a HPLC com detecção UV6,44,51,54,55,67, 

detecção fluorimétrica3, cromatografia líquida de ultra eficiência (UPLC)19, 

CCD78, cromatografia líquida acoplada a detector de massas (LC-MS)11,24 , 

espectrofotometria UV21,30 e métodos indicativos de estabilidade20. 

1.2.2.2 Meglitinidas  

As meglitinidas constituem uma nova classe de secretagogos da 

insulina. A repaglinida, primeiro membro do grupo, foi aprovada para uso 

clínico pela FDA em 1998. Esses fármacos modulam a liberação de insulina 

pelas células  ao regular o efluxo de potássio através dos canais de potássio. 

Ao contrário das sulfonilureias, as meglitinidas não exercem nenhum efeito 

direto sobre a exocitose da insulina35,56. 

 

Nateglinida 

A nateglinida pertence ao grupo das meglitinidas usadas no diabetes 

mellitus tipo II. Quimicamente, é D-phenylalanine, N-[[trans-4-(1-

methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-; ( )-N-[(trans-4-Isopropylcyclohexyl) carbonyl-

D-phenylalanine . Sua fórmula molecular é C19H27NO3, com massa molecular 

de 317,42 mol/g79. 

 

 

 

 

 

 

 

 A nateglinida é determinada em amostras biológicas utilizando a 

HPLC com detecção UV64 e CE82. 

N
H

O
COOH

CH
3

CH
3

Figura 2: Estrutura química da nateglinida. 
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1.2.2.3 Inibidores da -glicosidase 

Apenas os monossacarídeos, como a glicose e a frutose, podem ser 

transportados da luz intestinal para a corrente sanguínea. Por conseguinte, os 

amidos complexos, oligossacarídeos e dissacarídeos, devem ser decompostos 

em moléculas de monossacarídeos individuais para serem absorvidos no 

duodeno e na porção superior do jejuno. Essa digestão é facilitada por enzimas 

entéricas, incluindo a -amilase pancreática e as -glicosidases, que estão 

fixadas à borda em escova das células intestinais. A acarbose e o miglitol, que 

são inibidores competitivos das -glicosidases intestinais, modulam a digestão 

pós-prandial e a absorção do amido e dos dissacarídeos35,56. 

Acarbose 

A acarbose pertence ao grupo das -glicosidases com administração 

oral utilizada no diabetes não-insulinodependente. Quimicamente, é a D-

glucose, O-4,6-dideoxy-4-[[[1S-(1 ,4 ,5 ,6 )]-4,5,6-trihydroxy-3-

(hydroxymethyl)-2-cyclohexen-1-yl]amino]- -D-glucopyranosyl-(1_4)-O- -D-

glucopyranosyl-(1_4)-.O-4,6-Dideoxy-4-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-

(hydroxymethyl)-2-cyclohexen-1-yl]amino]- -D-glucopyranosyl-(1_4)-O- -D-

glucopyranosyl-(1_4)-D-glucose. Sua fórmula molecular é C25H43NO18, com 

massa molecular de 645,60 mol/g23,79.  

 

 

 

Figura 3: Estrutura química do acarbose. 
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Acarbose em comprimidos foi determinada quantitativamente utilizando-

se HPLC e CE26. Para a determinação da acarbose e de seu principal 

metabólito, em amostras biológicas de urina humana, foi utilizada a CZE, 

empregando detector de fluorescência induzida por laser, após a derivatização 

com 7-aminonaftaleno-1,3-ácido disulfónico60. 

1.2.2.4 Biguanidas 

A metformina e a fenformina foram introduzidas em 1957 e a buformina, 

em 1958. A metformina, administrada isoladamente ou em combinação com 

uma sulfonilureia, melhora o controle glicêmico e as concentrações de lipídios 

em pacientes que respondem de modo insatisfatório à dieta ou à sulfonilureia 

isoladamente. A ação desses fármacos sobre a redução da glicemia não 

depende da presença de células  funcionais do pâncreas, mas da redução 

dos níveis de glicose, primariamente diminuindo a produção hepática de 

glicose e aumentando a ação da insulina no músculo e no tecido adiposo35,56. 

 

Cloridrato de metformina 

O cloridrato de metformina, pertencente ao grupo das biguanidas é 

usado no diabetes mellitus tipo II. Quimicamente é, Imidodicarbonimidic 

diamide, N,N-dimethyl-,monohydrochloride.1,1-Dimethylbiguanide 

monohydrochloride. Sua fórmula molecular é C4H12ClN5, com massa molecular 

de 165,63 mol/g23,31,79. 

 

 

 

 

 

 

 

Foram encontradas metodologias na literatura para a determinação de 

metformina, em preparações farmacêuticas e fluidos biológicos; dentre as 

quais, a HPLC com detecção UV1,2,,25,41,47,48,73,84,85, com detecção de 

fluorescência57, cromatografia com interações hidrofílicas (HILIC)5,74, CE72,81,83, 

CH
3

N

CH
3
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H

NH

NH
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Figura 4: Estrutura química do cloridrato de metformina. 
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LC-MS40,80, espectrofotometria UV-visível4,13,38, métodos indicativos de 

estabilidade7,37,45, RMN33, HPTLC39,46,53 e determinação condutométrica68 

1.2.2.5 Tiazolidinedionas 

As tiazolidinedionas constituem uma classe de agentes antidiabéticos 

orais recentemente introduzidos, que potencializam a sensibilidade dos tecidos-

alvos à insulina. Foram utilizadas três tiazolidinedionas na prática clínica 

(troglitazona, rosiglitazona e pioglitazona). Sua ação principal consiste em 

diminuir a resistência à insulina, aumentando a captação no metabolismo da 

glicose no músculo e no tecido adiposo35,56. 

Maleato de rosiglitazona 

O maleato de rosiglitazona pertence ao grupo das tiazolidinedionas; é 

administrado por via oral e utilizado no diabetes não-insulinodependente. 

Quimicamente, é (±)-5-[p-[2-(Methyl-2-pyridylamino)ethoxy]benzyl]-2,4-

thiazolidinedionemaleate(1:1); (RS)-5-{[4-({2-[Methyl(2-pyridinyl) amino 

]ethyl}oxy)phenyl]methyl}-1,3-thiazolidine-2,4-dione (Z)-2-butenedioate. Sua 

fórmula molecular é C22H23N3O7S, com massa molecular de 473,43 mol/g79. 

 

 

 

 

 

 

A análise da rosiglitazona em preparações farmacêuticas e plasma 

humano foi realizada por HPLC, com detecção UV65,52,58,34,49, HPTLC63, CCD36 

e CE-MS86. 

1.3 Técnicas utilizadas no desenvolvimento de metodologias 

indicativas de estabilidade 

 

As técnicas escolhidas para a elaboração deste trabalho foram a HPLC 

e CE, por representarem, atualmente, as técnicas mais utilizadas no 

desenvolvimento de métodos indicadores de estabilidade. 

N

N
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3
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Figura 5: Estrutura química do maleato de rosiglitazona. 
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1.3.1 Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

A cromatografia é um processo analítico para separação de substâncias 

em mistura, com fundamento nas diferentes velocidades de migração dessas 

substâncias, em razão das afinidades relativas pelas duas fases: a fase móvel 

e a fase estacionária28. 

Nas separações cromatográficas, a amostra é transportada por uma 

fase móvel, que pode ser um gás, um líquido ou um fluido supercrítico. Essa 

fase móvel é então forçada, através de uma fase estacionária imiscível fixa, e 

colocada na coluna ou em uma superfície sólida. As duas fases são escolhidas, 

de modo que os componentes da amostra se distribuam entre a fase móvel e a 

estacionária em vários graus69. 

A HPLC emprega pequenas colunas, recheadas de materiais 

especialmente preparados, e uma fase móvel, que é eluída sob altas pressões. 

A HPLC tem capacidade de realizar separações e análises quantitativas de  

grande quantidade de compostos presentes em vários tipos de amostra, em 

escala de tempo de poucos minutos, com alta resolução, eficiência e 

sensibilidade28. 

No início do desenvolvimento da cromatografia líquida, os cientistas 

perceberam que a eficiência da coluna podia ser aumentada através da 

diminuição do tamanho da partícula da fase estacionária. Entretanto, somente 

no final dos anos 1960 foi desenvolvida a tecnologia para a produção e o uso 

de fases estacionárias com partículas de diâmetro de 3 a 10 m. Esta técnica 

exigiu equipamentos sofisticados, operando a altas pressões, que 

contrastavam acentuadamente com as colunas simples de vidro da clássica 

cromatografia líquida de fluxo por gravidade. O nome cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC) é empregado para distinguir esses procedimentos mais 

novos dos métodos antigos69. 

A HPLC é a mais usada de todas as técnicas analíticas de separação. 

As razões para a popularidade do método são a sua sensibilidade, a fácil 

adaptação para determinações quantitativas acuradas, a sua adequação à 

separação de espécies não-voláteis ou termicamente frágeis e, acima de tudo, 
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a sua ampla aplicabilidade a substâncias de grande interesse para a indústria, 

para muitos campos da ciência e para o público69. 

1.3.1.1 Princípios de separação 

1.3.1.1.1 Velocidade de eluição de solutos 

A eficiência de uma coluna cromatográfica em separar dois solutos 

depende, em parte, das velocidades relativas nos quais os dois eluem. 

A constante de distribuição Kc, que representa as concentrações de 

soluto nas fases móvel e estacionária, respectivamente, pode ser calculada 

pela equação 169: 

       K=  cE /cM                                 

onde: 

cE  =  concentração molar do soluto na fase estacionária; 

cM  =  concentração molar do soluto na fase móvel. 

A velocidade linear média de migração do soluto V e a velocidade linear 

média do movimento das moléculas da fase móvel (u) podem ser calculadas 

pelas equações 2 e 3, respectivamente69: 

 

V = L/ tR                                  

   

 

                               u  = L/ tM                                                 

onde:  

L= comprimento da coluna; 

tR  = tempo de retenção; 

tM  = tempo morto. 

Para relacionar o tempo de retenção de um soluto com a sua constante 

de distribuição, expressa-se a velocidade de migração como uma fração da 

velocidade da fase móvel, mediante a equação 469: 

Equação 1 

Equação 2 

Equação 3 
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                                        u x  = u  (1/1+KVE /VM )                          

onde: 

VE = volume da fase estacionária; 

VM = volume da fase móvel. 

O fator de retenção k’ é um parâmetro importante para descrever as 

velocidades de migração dos solutos nas colunas. Para um soluto A, o fator de 

retenção pode ser calculado pela equação 5 69,71: 

 

  k’A = tR A - tM / tM                                         

 

Idealmente, as separações são feitas em condições nas quais os fatores 

de retenção dos solutos em uma mistura caem no intervalo entre 2 e 10. 

O fator de separação α de uma coluna para duas espécies A e B pode 

ser calculado pela equação 6 69,71: 

           α = (t R )B - tM/ ( tR )A - tM                                  

onde 

( tR )B  =   tempo de retenção da espécie B retida mais fortemente; 

( tR )A  = tempo de retenção da espécie A retida menos fortemente ou que elui 

mais rapidamente. 

A resolução Rs é uma medida da habilidade de uma coluna em separar 

dois componentes e  pode ser calculado pela equação 7 69,71: 

 

Rs=  2 ((tR)B - (tR)A)  /  (wA + WB)  

 

WA =  largura da base do pico menos retido; 

 WB = largura da base do pico mais retido.. 

Equação 4 

Equação 5 

Equação 6 

Equação 7 
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A assimetria (As) é uma das formas mais comuns de se avaliar o 

alargamento dos picos, sendo uma medida da dispersão dos componentes da 

amostra no sistema cromatográfico. A assimetria pode ser calculada pela 

equação 8 69,71: 

 

             As = CB / CA 

1.3.1.1.2 Eficiência da coluna 

Dois termos são amplamente usados em medidas quantitativas de 

eficiência de coluna cromatográfica: altura equivalente a um prato teórico H e 

número de pratos teóricos N. Os dois termos estão relacionados pela equação 

9 69: 

             N=L/H                                                

onde: 

L= comprimento da coluna empacotada. 

A eficiência da coluna cromatográfica aumenta à medida que o número 

de pratos torna-se maior e a altura do prato diminui. A eficiência em termos de 

número de pratos pode variar de algumas centenas a milhares. Altura dos 

pratos variando de poucos décimos a um milésimo de centímetro ou ainda 

menores não é rara69. 

Para calcular o número de pratos N, pode usar-se a equação 10 69,71: 

                         

          N = 5 .54 ( t R /W1/2)
2                                     

 

onde 

W1/2 = largura do pico na metade da sua altura máxima. 

 

 Equação 9 

Equação 10 

Equação 8 
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O número de pratos N e a altura do prato H são amplamente usados na 

literatura e pelos fabricantes de instrumentos como medidas de eficiência das 

colunas69. 

1.3.1.2 Instrumentação 

 

O equipamento da HPLC consta dos seguintes componentes 28, 69,71 

(Figura 6): 

 

Figura 6:  Esquema do equipamento de cromatografia líquida de alta eficiência (Cortesia de 

Perkin Elmer-Elmer Corporation, Norwalk, CT.) 

 Reservatório de fase móvel e sistema de tratamento de solventes. 

 Sistema de bombeamento. 

 Sistema de injeção de amostras. 

 Colunas para cromatografia líquida. 

 Detectores. 

 Computador que registra e integra os cromatogramas. 
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1.3.1.3 Aplicações da cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

As diversas aplicações da cromatografia líquida de alta eficiência estão 

baseadas nos tipos de fase estacionária, que implicam em quatro mecanismos 

diferentes, mediante a simples troca de coluna e de fase móvel28,69,71 (Figura 

7): 

 

Figura 7: Aplicações da cromatografia líquida de alta eficiência (D.L. 
Saunders, in Chromatography, 3rd. Ed., E. Heftmann, Ed., 81. New 
York: Van Nostrand Reinhold, 1975). 

 

 Cromatografia líquido-sólido ou por adsorção. 

 Cromatografia de partição. 

o Cromatografia líquido-líquido. 

o Cromatografia de fase ligada. 

 Cromatografia por exclusão. 

 Cromatografia por troca iônica. 
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1.3.1.4 Vantagens e limitações 

As principais vantagens são28: 

 Menor tempo de análise, devido à alta eficiência da coluna e à vazão 

rápida da fase móvel através da coluna.  

 Alta resolução, pela possibilidade de análise de misturas complexas. 

 Resultados quantitativos de fácil execução e grande precisão. 

 Boa sensibilidade pelo uso de detectores que permitem medidas em 

nanogramas. 

 Versatilidade: pode ser aplicada a compostos orgânicos e inorgânicos, 

amostras líquidas ou sólidas, iônicas ou covalentes. 

 Automatização conseguida com o emprego de microcomputadores 

conjugados ao sistema cromatográfico. 

 

As principais limitações são28: 
 

 Alto custo de instrumentação, representando alto investimento. 

 Alto custo de operação pelo custo elevado das fases móveis de alto grau 

de pureza e pela contínua reposição das fases estacionárias. 

 Falta de detector que seja simultaneamente universal e sensível. 

 

1.3.2 Eletroforese capilar (CE) 

A eletroforese capilar (CE) é uma versão instrumental da eletroforese,  

desenvolvida e usada a partir dos anos 1980, tornando-se um importante 

método de separação usado por químicos e profissionais de ciências da vida69. 

A eletroforese capilar é definida como o transporte de partículas ou 

solutos eletricamente carregados num meio líquido sob a influência de um 

campo elétrico17.  

A CE oferece várias vantagens, entre elas: alta eficiência, separações 

rápidas e relativamente econômicas, pequenos volumes de injeção de amostra, 
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pequenas quantidades de reagentes e possibilidade de se analisar 

simultaneamente compostos polares e não-polares 9,17. 

1.3.2.1 Princípios de separação 

Os princípios de separação da amostra aqui descritos são aplicados à 

eletroforese capilar em zona. 

A velocidade do fluxo eletrosmótico17 (VEOF) pode ser calculada pela 

equação 11: 

                               vE O F =ζE/4η                            

onde: 

VE O F :  velocidade do fluxo eletrosmótico; 

 :  constante dielétrica do tampão; 

ζ :  potencial zeta; 

E: campo elétrico em volts cm-1; 

η : viscosidade do tampão. 

A mobilidade eletrosmótica17 (EOF) do tampão é dada pela equação 

12: 

   E O F  = ζ /4η                                          

 

A mobilidade eletrosmótica é dependente somente das características 

do tampão, isto é, constante dielétrica, viscosidade, pH e concentração (à qual 

influencia o potencial zeta), sendo independente da tensão aplicada17. 

Sob a influência de um campo elétrico, um soluto eletricamente 

carregado migra, através do eletrólito, com velocidade eletroforética17 (VEP, cm 

s-1) (equação 13). A separação é atingida porque os solutos migram através do 

capilar a diferentes velocidades. 

                                                  vE P  = E PE                                               

Equação 11 

Equação 12 

Equação 13 
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onde: 

E P : mobilidade eletroforética; 

E: campo elétrico. 

A mobilidade eletroforética17 para os íons esféricos é dada pela equação 

14: 

                                    E P= q/6η r                                                

 

onde: 

E P  = mobilidade eletroforética em cm2/V.s; 

q  =    carga do íon; 

η= viscosidade do eletrólito; 

r= raio do soluto. 

Pode-se observar, na equação 14, que quanto maior for a razão 

carga/tamanho (q/r), maior será a mobilidade eletroforética para determinada 

tensão e tampão e, portanto, maior a velocidade eletroforética (equação 13). 

A velocidade eletroforética é dependente tanto da mobilidade 

eletroforética como da tensão aplicada. Por outro lado, a mobilidade 

eletroforética está relacionada apenas às propriedades do soluto e do tampão, 

sendo independente da tensão aplicada17. 

A velocidade do soluto é influenciada pela sua mobilidade eletrosmótica 

e pelo fluxo eletrosmótico. A velocidade eletroforética observada17 (v OBS) é 

dada pela equação 15: 

                                      v O B S= vE P  + vE O F                                        

onde: 

vE O F : velocidade do fluxo eletrosmótico, em cm/s; 

vE P : velocidade eletroforética. 

 

 

Equação 14 

Equação 15 
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A mobilidade eletroforética observada17 (OBS) do soluto é dada pela sua 

mobilidade eletroforética e pela mobilidade eletrosmótica (equação 16): 

                          O B S = vE F  + E O F                                    

 

O fluxo eletrosmótico (EOF) é o fluxo normalmente direcionado do 

ânodo para o cátodo; nestas condições, os analitos são separados de acordo 

com a mobilidade de cada íon. A aplicação de uma tensão através do capilar 

preenchido com tampão causa um fluxo que bombeia os íons ao longo do 

capilar, este fluxo ocorre em função da ionização dos grupos silanóis no interior 

do capilar. Quando em contato com o eletrólito, os grupos silanóis (Si-OH) da 

parede interna do capilar são ionizados a silanoatos (Si-O-) em pH maior do 

que 3; já em pH menor do que 3, a ionização dos grupos silanóis é pequena ou 

não existe9,66. 

Os grupos silanoatos atraem cátions carregados positivamente, 

provenientes do tampão, que formam uma camada interna de cátions (camada 

fixa) perto da parede do capilar; estes cátions não são suficientes para 

neutralizar todas as cargas negativas; assim, uma segunda camada de cátions 

é formada (camada móvel), estas duas camadas formam uma dupla camada 

difusa de cátions; quando uma tensão é aplicada, a camada móvel é puxada no 

sentido do cátodo carregado negativamente. Esta força que transporta as 

espécies iônicas ao longo do capilar é denominada fluxo eletrosmótico66.  

 

Figura 8: Representação esquemática do fluxo eletrosmótico 

(http://www.chemkeys.com/bra/md/mds_11/elecap_4/fluele_2/fluele_2.htm). 

Equação 16 

http://www.chemkeys.com/bra/md/mds_11/elecap_4/fluele_2/fluele_2.htm
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A formação do EOF a partir das paredes do capilar origina um perfil 

radial de velocidade planar que contrasta com o perfil radial de velocidade 

parabólica observado nos sistemas de alta pressão, como a HPLC, o que 

contribui significativamente para a elevada eficiência dos picos obtidos66. 

 

 

Figura 9: Tipos de perfis radiais de velocidade de fluxo característicos 
dos sistemas HPLC e CE. 
(http://www.chemkeys.com/bra/md/mds_11/elecap_4/fluele_2/fluele_2.ht
m.) 

1.3.2.2 Instrumentação 

Os componentes principais do aparelho são: um capilar de diâmetro 

estreito (25-100 m), que passa através do centro ótico de um sistema de 

detecção conectado a um dispositivo de aquisição de dados; uma fonte de alta 

tensão; um sistema de introdução de amostra com amostrador automático, 

conectado a um computador que registra e integra os eletroferogramas. 

Os capilares são revestidos externamente por um polímero de poliimida, 

que confere alta flexibilidade ao capilar, tornado-o resistente a possíveis 

quebras. Estes capilares possuem normalmente de 20 a 100 cm de 

comprimento. O volume de injeção da amostra varia de 1 a 20 nL9. 

Diversos tipos de detectores são utilizados em eletroforese capilar. A 

maioria dos métodos de CE emprega detectores baseados em absorções nas 

regiões UV e UV-VIS. Outros sistemas de detecção em CE incluem 

fluorescência induzida a laser, espectrometria de massas, amperometria, 

radiometria e espectrometria de Raman. Os mesmos critérios aplicados para os 

detectores em HPLC também são aplicados em CE, ou seja, sensibilidade, 

seletividade, intervalo linear de concentração e habilidade para fornecer 

resultados qualitativos9, 17. 

http://www.chemkeys.com/bra/md/mds_11/elecap_4/fluele_2/fluele_2.htm
http://www.chemkeys.com/bra/md/mds_11/elecap_4/fluele_2/fluele_2.htm
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1.3.2.3 Introdução da amostra 

A introdução da amostra no capilar pode ser realizada por injeção 

hidrodinâmica e eletrocinética. A injeção hidrodinâmica é realizada por pressão, 

vácuo e por gravidade (sifonamento). Na injeção da amostra por pressão, a 

extremidade do capilar é submersa no reservatório que contém a solução da 

amostra, uma diferença de pressão é aplicada e a amostra é introduzida no 

capilar. A injeção por vácuo pode ser feita pela aplicação do vácuo no 

reservatório destino, enquanto o extremo do capilar está mergulhado no 

reservatório da amostra. Na injeção por gravidade, o capilar mergulhado no 

reservatório da amostra é mecanicamente elevado acima do nível do 

reservatório que contém o eletrólito, permitindo a introdução da amostra no 

capilar9,17. 

Para efetuar-se a injeção eletrocinética, o capilar e o ânodo são 

mergulhados no reservatório que contém a amostra. A tensão aplicada provoca 

a migração dos íons da amostra dentro do capilar, devido à mobilidade 

eletroforética. A quantidade da amostra injetada depende da mobilidade 

eletroforética dos solutos, do fluxo eletrosmótico (EOF), da tensão aplicada, do 

tamanho do capilar e da concentração do soluto9,17. 

Figura 10: Esquema de um equipamento de eletroforese capilar 
(Eletroforese capilar acoplada à espectrometria com plasma: uma 
ferramenta eficiente para a especiação. Gervasio et al.). 
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A vantagem da injeção hidrodinâmica é que a quantidade do soluto 

injetada é constante, independente da sua própria mobilidade, ao contrário do 

que acontece quando se procede à injeção eletrocinética9,17. 

 

 

Figura 11: Tipos de introdução de amostra para eletroforese capilar 

(http://www.chemkeys.com/bra/md/mds_11/elecap_4/instru_2/instru_2.htm). 

1.3.2.4 Classificação da eletroforese capilar 

Os principais modos de CE desenvolvidos e atualmente aplicados 

incluem a eletroforese capilar de zona (CZE), a cromatografia capilar 

eletrocinética micelar (MEKC), a cromatografia capilar eletrocinética micelar por 

microemulsão (MEEKC), a eletroforese capilar em gel e a eletroforese por 

focalização isoelétrica.  

1.3.2.4.1 Eletroforese capilar  em  zona (CZE) 

Na eletroforese capilar por zona, a composição do tampão é constante na 

região da separação. O potencial aplicado faz com que os diferentes 

componentes iônicos da mistura migrem de acordo com a sua própria 

mobilidade e se separem em zonas que podem ser completamente resolvidas 

ou apresentar superposição parcial. A situação é análoga à eluição em 

cromatografia em coluna, na qual as regiões da fase móvel estão localizadas 

entre zonas contendo os analitos separados69. 

http://www.chemkeys.com/bra/md/mds_11/elecap_4/instru_2/instru_2.htm
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1.3.2.4.2 Cromatografia capilar eletrocinética micelar (MEKC) 

Em 1984, Terabe e colaboradores introduziram a MEKC. Neste tipo de CE, 

a solução tampão contém um tensoativo que atua de maneira similar à fase 

estacionária de uma coluna de fase reversa em HPLC. O tensoativo é 

introduzido dentro do capilar em concentração acima da concentração micelar 

crítica. As micelas carregadas atuam como fase estacionária. Portanto, os 

compostos mais hidrofóbicos permanecem mais tempo na micela carregada 

negativamente e, consequentemente, eluem por último. Os compostos mais 

hidrofílicos não são solubilizados na micela, sendo separados de acordo com a 

mobilidade eletroforética. O dodecil sulfato de sódio (SDS) e o brometo de 

cetiltrimetilamônio (CTAB) são os tensioativos mais empregados em 

cromatografia capilar eletrocinética micelar (MEKC)9, 

1.3.2.5 Vantagens e limitações da CE 

A eletroforese capilar apresenta as seguintes vantagens17: 

 Separações de alta eficiência: utiliza colunas de até um milhão de 

pratos. A eficiência da separação está diretamente relacionada à mobilidade 

do soluto à alta voltagem utilizada na separação. 

 Utiliza colunas capilares duradouras, o mesmo capilar pode ser utilizado 

para separações e análises de compostos polares, compostos não-polares, 

compostos quirálicos e biomoléculas de alta massa molecular. 

 São requeridos volumes de injeção pequenos de amostras, na ordem de 

nanolitros (1 a 20 nL). 

 São utilizadas quantidades pequenas de reagentes. 

 As análises podem ser realizadas em grande intervalo de pH, podendo-

se caracterizar o comportamento de analitos fortemente ácidos ou básicos. 

 Podem ser analisados diferentes tipos de amostras pelos diversos tipos 

de eletroforese capilar. 

 É utilizada para a determinação de constantes de dissociação, pontos 

isoelétricos de proteínas ácidas e básicas. 

 A quantificação da amostra é feita em poucos minutos. 
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 A análise é realizada à temperatura ambiente. 

 As análises são econômicas, pelo baixo consumo de reagentes em 

comparação com HPLC. 

 

A maior desvantagem da CE é que não estão disponíveis os injetores de 

volume fixo e, portanto, a precisão da injeção pode ser mais pobre do que com 

HPLC, a menos que sejam empregados um padrão interno e altas 

concentrações da amostra9,17. 
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2 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 Este trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de 

metodologias indicativas de estabilidade para fármacos que atuam no 

tratamento do diabetes tipo II. 

 

Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos, buscaram-se: 

 

 Identificar qualitativamente a glibenclamida e o cloridrato de metformina 

matérias-primas, segundo os documentos oficiais. 

 Determinar quantitativamente a glibenclamida e o cloridrato de 

metformina matérias-primas, segundo os documentos oficiais. 

 Desenvolver métodos de rastreamento ortogonais utilizando as técnicas 

de cromatografia líquida de alta eficiência e de eletroforese capilar para 

estes fármacos. 

 Verificar a estabilidade intrínseca dos fármacos, frente a condições de 

degradação forçada, como termólise, hidrólise, oxidação e fotólise. 

 Avaliar o desempenho dos métodos de rastreamento desenvolvidos para 

detectar os produtos de degradação gerados nos fármacos estudados. 

 Identificar os produtos de degradação majoritários, por aplicação da 

técnica de espectrometria de massas. 

 Otimizar as metodologias escolhidas para cada substância. 

 Validar estas metodologias indicativas de estabilidade para a 

glibenclamida e o cloridrato de metformina em formulações farmacêuticas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

3.1.1 Substâncias de referência 

 Glibenclamida (Sigma®, lote 068K1888), pureza 100%, validade 

30.05.2013. 

 Cloridrato de metformina (Sigma®, lote S71577-099), pureza 97%, 

validade 23.11.2014. 

3.1.2 Amostras 

 Glibenclamida matéria-prima (Pharma Nostra, lote 06040636A), pureza 

99,71%, validade Janeiro/2011. 

 Cloridrato de metformina matéria-prima (Embrafarma, lote MT-

12060608, pureza 99,9%, validade Maio/2013. 

 Glibenclamida 5 mg com 30 comprimidos - Medley - genérico. 

 Metformina 850 mg com 60 comprimidos - Biosintetica - genérico. 

3.1.3 Placebos 

O placebo foi formulado com os mesmos excipientes utilizados na 

formulação comercial utilizada na validação da metodologia. A fórmula 

empregada na preparação do placebo da glibenclamida foi a seguinte: 

 Glibenclamida 5,00 mg (3,13%) 

 Lactose monoidratada 133,28 mg (83,37%) 

 Amido de milho 16,09 mg (10,00%) 

 Talco 1,61 mg (1,00%) 

 Dióxido de silício 2,41 mg (1,50%) 

 Esterarto de magnésio 1,61 mg (1,00%) 

A fórmula do placebo do cloridrato de metformina foi a seguinte: 

 Cloridrato de metformina 850,00 mg (95,88%) 

 Povidona 26,14 mg (2,95%) 

 Esterato de magnésio 5,58 mg (0,63%) 

 Hipromelose 4,78 mg (0,54%) 

http://www.ultrafarma.com.br/produto/detalhes-4637/glibenclamida_5_mg_com_30_comprimidos_ems_gen%C3%89rico.html
http://www.ultrafarma.com.br/produto/detalhes-573/metformina_850_mg_com_60_comprimidos_merck_gen%C3%89rico.html
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3.1.4 Solventes e reagentes 

 1-Butanol, p.a. (Sigma Aldrich®). 

 Acetato de sódio triidratado, p.a. (Carlos Erba®). 

 Acetonitrila, grau cromatográfico (J. T. Baker®). 

 Ácido acético glacial, p.a. (Merck®). 

 Ácido bórico, grau analítico (Cinética Química® Ltda.). 

 Ácido clorídrico, p.a. (Merck®). 

 Ácido orto-fosfórico, p.a. (Merck®). 

 Água ultrapurificada através do sistema Direct-Q® 3 UV (Millipore®). 

 Álcool metílico, grau cromatográfico (J. T. Baker®). 

 Carbonato de amônio, p.a. (Synth®). 

 Cicloexano, p.a. (Malinckrodt®). 

 Cloreto de sódio p.a., (Fmaia®). 

 Diclorometano, grau cromatográfico (Tedia®). 

 Dodecil sulfato de sódio, p. a. (Sigma®). 

 Etanol, grau cromatográfico (Merck®). 

 Ferricianeto de Potássio, p.a. (Merck®). 

 Fosfato de sódio monobásico mono hidratado, para eletroforese 

(Sigma®). 

 Fosfato de sódio dibásico, p. a.(Sigma®). 

 Heptanossulfonato de sódio p.a. (J. T. Baker®). 

 Hidróxido de sódio, p.a. (Merck®). 

 Imidazol, grau analítico (Merck®). 

 Nitroprusiato de sódio, p.a. (Merck®). 

 Peróxido de hidrogênio, p.a. (Merck). 

 Tetraborato de sódio decaidratado, grau analítico (Merck®). 

 Trietilamina, para síntese (Merck®). 

3.1.5 Soluções e tampões 

 Solução tampão de acetato de sódio 100 mmol/L: foram pesados 1,3608 

g de acetato de sódio triidratado, transferidos para balão volumétrico de 100 

mL e dissolvidos em água ultrapura Milli-Q, com ajuda de aparelho de 

ultrassom. 
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 Solução de ácido bórico 100 mmol/L: foram pesados 0,6183 g de ácido 

bórico, transferidos para balão volumétrico de 100 mL e dissolvidos em água 

ultrapura Milli-Q, com ajuda de aparelho de ultrassom. 

 Solução tampão carbonato de amônio 100 mmol/L: foram pesados 

0,9609 g de carbonato de amônio, transferidos para balão volumétrico de 

100 mL e dissolvidos com água ultrapura Milli-Q com ajuda de aparelho de 

ultrassom. 

 Solução de dodecil sulfato de sódio 100 mmol/L: foram pesados 2,8838 

g dodecil sulfato de sódio, transferidos para balão volumétrico de 100 mL e 

dissolvidos com água ultrapura Milli-Q com ajuda de aparelho de ultrassom. 

 Solução tampão fosfato monobásico 100 mmol/L: foram pesados 1,3799 

g de fosfato de sódio monobásico, transferidos para balão volumétrico de 

100 mL e dissolvidos em água ultrapura Milli-Q com ajuda de aparelho de 

ultrassom. 

 Solução tampão cloreto de sódio 8,5 mmol/L + heptanossulfonato de 

sódio 2,5 mmol/L pH 3,85: foram pesados 1,0 g de cloreto de sódio e 1,0 g 

de heptanossulfonato de sódio e foram transferidos para béquer de 2.000 

mL e acrescentou-se 1.800 mL de água ultrapura Milli-Q e dissolvidos com 

ajuda de aparelho de ultrassom por 10 minutos, retirou e  ajustou-se o pH 

para 3,85 com ácido fosfórico e transferiu-se para balão volumétrico de 

capacidade de 2.000 mL e completou-se com água ultrapura. 

 Solução tampão fosfato dibásico 100 mmol/L: foram pesados 1,4196 g 

de fosfato de sódio dibásico, transferidos para balão volumétrico de 100 mL 

e dissolvidos em água ultrapura Milli-Q com ajuda de aparelho de ultrassom. 

 Solução de imidazol 100 mmol/L: foram pesados 0,6808 g de imidazol, 

transferidos para balão volumétrico de 100 mL e dissolvidos em água 

ultrapura Milli-Q com ajuda de aparelho de ultrassom. 

 Solução tampão tetraborato de sódio 100 mmol/L: foram pesados 3,8137 

g de tetraborato de sódio, transferidos para balão volumétrico de 100 mL e 

dissolvidos com água ultrapura Milli-Q com ajuda de aparelho de ultrassom. 

 Solução tampão trietilamina 100 mmol/L:  foram medidos 0,70 mL 

de trietilamina, transferidos para balão volumétrico de 50 mL e completou-se 

o volume com água ultrapura Milli-Q. 
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 Solução tampão borato 100 mmol/L (pH 9,0): foram transferidos 50 mL 

de tampão tetraborato de sódio 100 mmol/L para a mesma quantidade de 

ácido bórico na concentração de 100 mmol/L. 

3.1.6 Equipamentos 

 Aparelho para determinação de ponto de fusão marca Stuart Scientific 

SMP1. 

 Aparelho para banho de ultrassom, modelo Q335D marca Quimis. 

 Balança analítica, modelo AB204, marca Mettler Toledo. 

 Banho-maria, modelo 31416, marca Nova Etica. 

 Bomba de vácuo, modelo Q-355B2 marca Quimis. 

 Câmara de fotoestabilidade, modelo FARMA 424, marca Nova Etica. 

 Cromatógrafo líquido de alta eficiência, marca Shimadzu, composto 

pelos seguintes módulos: dois sistemas de bombeamento de solvente, 

ambos do modelo LC-ADvp; sistema de degaseificação on-line, modelo 

DGU-14A; injetor automático com loop de volume variável (de 0,1 µL a 50 

µL), modelo SIL-10ADvp; forno para coluna, modelo CTO-10ACvp; detector 

com arranjo de diodos UV-Vis, modelo SPD-M10Avp; controlador de 

sistema, modelo SCL-10Avp; operado em conjunto com o software Class-

VP, versão 5.032, para aquisição e tratamento de dados; 

 Cromatógrafo líquido de alta eficiência (Surveyor-Thermo Electron), com 

detector de arranjo de diodos (PDA-Surveyor) e com amostrador automático 

(Surveyor-Autosampler); 

 Espectro de massas íon trap (armadilha de ions) LCQ Deca XP MAX, 

equipado com fonte de ionização do tipo electrospray e controlado pelo 

software Finnigan Xcalibur 1.4 SR1, marca Finnigan (Thermo Electron 

Corporation, Walthan, Massachusetts, EUA); 

 Espectrofotômetro de UV-Vis, modelo UV-1601, operado em conjunto 

com o software Personal Spectroscopy Software (UVPC), versão 3.91 marca 

Shimadzu; 

 Espectrômetro de infravermelho, serie Michelson MB, modelo MB-100, 

operado em conjunto com o software GRAMS/AI, versão 7.00, marca 

Bomem; 

 Estufa de secagem, modelo 315-SE, marca Fanem; 
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 Medidor de pH, marca Digimed, modelo DM-21, equipado com eletrodo 

combinado de pH, marca Digimed, modelo DME-CV1; 

 Purificador de água, modelo Direct-Q®3 UV marca Millipore; 

 Sistema de eletroforese capilar modelo P/ACE 5510, Beckman and 

Coulter Instruments, Fullerton, CA (USA), equipado com detectores UV-Vis, 

arranjo de diodos e fluorescência induzida por laser; operado em conjunto 

com o software 32 Karat 8.0 para aquisição e tratamento de dados. 

3.1.7 Consumíveis e outros materiais 

 Capilar de sílica fundida (Polymicro Technologies, Phoenix, AZ, EUA), 

revestidos externamente com poliimida, com comprimento total de 40,2 cm e 

75 µm de diâmetro interno. 

 Coluna cromatográfica Bondclone® C18, 300 x 3,9 mm, tamanho de 

partícula 10 µm, Phenomenex®. 

 Coluna cromatográfica Synergi-Polar® RP, 250 x 3,9 mm, tamanho de 

partícula 5 µm, Phenomenex®. 

 Coluna cromatográfica Luna® Amino, 150 x 3,9 mm, tamanho de 

partícula 5 µm, Phenomenex®. 

  Coluna cromatográfica Kinetex PFP 100Å 150 x2,1 mm, tamanho de 

partícula 2,6μm, Phenomenex. 

  Filtro HPLC KrudKatcher Ultra InLine, Phenomenex. 

 Membranas filtrantes HPDV, com 47 mm de diâmetro e poro de 0,45 µm, 

marca Millipore®. 

 Unidade filtrante FG Millex em polietileno c/membrana em 

politetrafluoretileno (PTFE) com 13 mm de diâmetro e poro de 0,22 µm, 

marca Millipore®. 

 Unidade filtrante FG Millex em polietileno c/membrana em HPVP com 13 

mm de diâmetro e poro de 0,45 µm, marca Millipore®. 

 

3.2 Métodos 

O desenvolvimento de metodologias indicativas de estabilidade nesta 

pesquisa foi planejado para cumprir as etapas que estão apresentadas no 

esquema a seguir: 
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Etapa I 

• Desenvolver métodos de rastreamento 
ortogonais (HPLC, CE-CZE, CE-MEKC) 

Etapa II 
• Realizar a degradação forçada 

Etapa III 

• Testar as metodologias de rastreamento 
ortogonais desenvolvidas na primeira etapa 
com os produtos formados na segunda etapa 

Etapa IV 

• Identificar os principais produtos de 
degradação utilizando a espectrometria de 
massa. 

Etapa V 
• Aprimorar as metodologias desenvolvidas 

Etapa VI 

• Validar as metodologias indicativas de 
estabilidade desenvolvidas 
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3.2.1 Glibenclamida 

3.2.1.1 Determinação qualitativa e quantitativa da glibenclamida 

matéria-prima 

3.2.1.1.1 Ponto de fusão 

A glibenclamida (matéria-prima) foi colocada em um tubo capilar de vidro 

com uma das extremidades selada. Começou-se o aquecimento a razão de 5 

ºC/min.; quando a temperatura ficou 10 ºC abaixo do início da fusão (teórico), 

reduziu-se a velocidade de aquecimento a cerca de 1 ºC/min. O ensaio foi 

realizado em triplicata31. 

3.2.1.1.2 Espectrofotometria ultravioleta/visível 

Foram pesados 50,0 mg de glibenclamida (matéria-prima), transferidos 

para balão volumétrico de 50 mL, dissolvidos em metanol, com a ajuda de 

banho de ultrassom, e completados com o mesmo solvente. Desta solução, 

transferiu-se uma alíquota de 10 mL para um balão de 100 mL, acrescentaram-

se 1,0 mL de uma solução de ácido clorídrico (3 M) e o volume foi completado 

com metanol. Obteve-se a concentração final de 100 µg/mL de glibenclamida. 

O espectro de absorção desta solução foi determinado na faixa de 230 a 350 

nm31. 

3.2.1.1.3 Espectrometria no infravermelho 

Foi misturada uma quantidade da glibenclamida (matéria-prima) com sal de 

brometo de potássio. Esta mistura foi triturada e prensada, a fim de ser 

identificada espectroscopicamente. O espectro foi comparado com espectros 

relatados na literatura31,79. 

 

3.2.1.1.4 Cromatografia em camada delgada 

Examinou-se, por cromatografia em camada delgada, a glibenclamida, 

usando-se uma placa revestida com sílica gel contendo indicador de 

fluorescência a 254 nm.  

Solução teste: dissolveram-se 10 mg da glibenclamida (matéria-prima) em 

10 mL de uma mistura de volumes iguais de metanol e diclorometano e se 

completou o volume com a mistura. 
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Solução de referência: dissolveram-se 10 mg de glibenclamida padrão em 

uma mistura de volumes iguais de metanol e diclorometano e diluiram-se a 10 

mL com o mesmo solvente. 

Aplicaram-se, separadamente, 10 µL de cada solução na placa 

cromatográfica,  desenvolvendo-os sobre um caminho de 10 cm, usando, como 

fase móvel, uma mistura de álcool etílico, ácido acético glacial, cicloexano e 

diclorometano 5:5:45:45 v/v/v/v, respectivamente. Examinou-se com luz 

ultravioleta a 254 nm31. 

3.2.1.1.5 Determinação do teor de glibenclamida 

Dissolveram-se 400 mg de glibenclamida (matéria-prima) em 100 mL de 

álcool etílico com ajuda de calor. Titulou-se com uma solução de hidróxido de 

sódio 0,1 M, utilizando 1,0 mL de fenolftaleína como indicador. Cada mL de 

hidróxido de sódio 0,1M equivale a 49,40 mg de glibenclamida31. 

3.2.1.2 Desenvolvimento de metodologias analíticas de rastreamento 

Um método indicativo de estabilidade ideal é capaz de resolver o pico do 

ativo de seus produtos de degradação e destes entre si, de modo que todos os 

produtos de degradação sejam detectados e se estabeleçam seus fatores de 

resposta relativos com referência ao ativo. Uma vez que é difícil desenvolver 

um método que satisfaça todos estes requisitos no inicio do desenvolvimento, o 

foco foi desenvolver métodos de rastreamento ortogonais que tivessem a 

probabilidade de resolução e detecção de um conjunto diversificado de 

produtos de degradação com tempos de análise amplos, o que poderia dar 

resultado nestes casos. 

 

3.2.1.2.1 Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

Foi preparada uma solução estoque de glibenclamida padrão na 

concentração de 1,0 mg/mL; para isso, foram pesados 10,0 mg de 

glibenclamida, transferidos para balão volumétrico de 10 mL e o volume foi 

completado com metanol. Esta solução foi mantida na geladeira durante o 

período do desenvolvimento da metodologia. Para cada dia de trabalho, 

transferiu-se uma alíquota de 0,2 mL da solução estoque para tubo “Eppendorf” 
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com capacidade de 2,0 mL e acrescentaram-se 1,80 mL de metanol. Esta 

solução foi filtrada através de filtro 0,45 μm PVDF Millipore® e injetada no 

sistema cromatográfico. Todas as fases móveis testadas foram preparadas 

diariamente, filtradas através de membrana HV 0,45 μm Millipore® e sonicadas 

durante 30 minutos. Os sistemas cromatográficos avaliados podem ser vistos 

na Quadro 3. 
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Sistema Fase estacionária Modo Fase móvel pH Temp. 
(ºC) 

λ (nm) Vazão  
(mL.min-1) 

Volume de  
injeção (µL) 

01 
 

Coluna C18** Gradiente 
Metanol: Água 

5 a 100% 
--- 25 220 1,0 20 

02 Coluna C18** Gradiente 
Acetonitrila: Água 

5 a 100% 
--- 25 220 1,0 20 

03 Coluna C18** Gradiente 
Metanol: Água 

10-100% 
3,50* 25 220 1,0 20 

04 Coluna C18** Gradiente 
Metanol: TEA 20 mmol/L 

 20 a 100%. 
5,60* 25 220 1,0 20 

05 
Coluna  

Fenil-Polar*** 
Gradiente 

Acetonitrila: Água 
5 a 100% 

--- 25 220 1,0 20 

06 
Coluna  

Fenil-Polar*** 
Gradiente 

Acetonitrila: Água 
5 a 100% 

3,35* 25 220 1,0 20 

             Quadro 3: Sistemas cromatográficos avaliados no desenvolvimento de metodologias de rastreamento para glibenclamida. 

* O pH foi ajustado com ácido fosfórico 10% 
** Coluna cromatográfica Bondclone® C18, 300 x 3,9 mm, tamanho de partícula 10 µm, Phenomenex®. 
*** Coluna cromatográfica Synergi-Polar® RP, 250 x 3,9 mm, tamanho de partícula 5 µm, Phenomenex®. 
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3.2.1.2.2 Eletroforese capilar (CE) 

3.2.1.2.2.1 Eletroforese capilar em solução livre (CZE) 

Foi preparada uma solução estoque de glibenclamida padrão na 

concentração de 1,0 mg/mL; para isso, foram pesados 10,0 mg de 

glibenclamida, transferidos para balão volumétrico de 10 mL e o volume foi 

completado com metanol. Esta solução foi mantida na geladeira durante o 

período do desenvolvimento da metodologia. Para cada dia de trabalho, 

transferiu-se uma alíquota de 0,2 mL da solução estoque para tubo “Eppendorf” 

com capacidade de 2,0 mL e se acrescentaram 1,80 mL de metanol. Esta 

solução foi filtrada através de filtro 0,45 μm PVDF Millipore® e injetada no 

sistema eletroforético. 

No início de cada dia de análise, o capilar foi acondicionado com hidróxido 

de sódio 0,1 mol/L durante 30 minutos; em seguida, com água Milli-Q durante 

15 minutos e, por último, com o eletrólito de corrida por 30 minutos. Entre cada 

corrida o capilar foi lavado com hidróxido de sódio durante 0,5 minutos; em 

seguida, com água Milli-Q durante 1,5 minutos e com eletrólito de corrida por 

1,5 minutos. Na troca de eletrólitos, o novo eletrólito a ser testado foi 

acondicionado pelo período de 10 minutos  

3.2.1.2.2.2 Cromatografia eletrocinética micelar (MEKC) 

Foi preparada uma solução estoque de glibenclamida padrão na 

concentração de 1,0 mg/mL; para isso, foram pesados 10,0 mg de 

glibenclamida, transferidos para balão volumétrico de 10 mL e o volume foi 

completado com metanol. Esta solução foi mantida na geladeira durante o 

período do desenvolvimento da metodologia. Para cada dia de trabalho, 

transferiu-se uma alíquota de 0,2 mL da solução estoque para tubo Eppendorf 

com capacidade de 2,0 mL e se acrescentaram 1,80 mL de água ou eletrólito 

ou metanol. A solução foi filtrada através de filtro 0,45 μm PVDF Millipore® e 

injetada no sistema eletroforético. Todos os eletrólitos foram preparados 

diariamente e filtrados através de unidade filtrante de 0,45 μm Millipore® 

(PVDF). Os sistemas eletroforéticos avaliados podem ser vistos no Quadro 4. 
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Ao se iniciar cada dia de análise, o capilar foi acondicionado com hidróxido 

de sódio 0,1 mol/L durante 30 minutos; em seguida, com água Milli-Q durante 

15 minutos e, por último, com o eletrólito de corrida por 30 minutos. Entre cada 

corrida analítica, o capilar foi lavado com hidróxido de sódio durante 0,5 

minutos, depois com água Milli-Q durante 1,5 minutos e eletrólito de corrida por 

1,5 minutos. Na troca de eletrólitos, o novo eletrólito a ser testado foi 

acondicionado pelo período de 10 minutos  

 

Sistema Eletrólito pH 
Tensão 

(kV) 
Injeção 
(psi/s) 

T 

(⁰C) 

λ 
(nm) 

Segunda 
diluição 

1 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: Dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,28 +15,0 0,3/3 25 225 água 

2 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: Dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,28 +15,0 0,3/3 25 225 eletrólito 

3 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: Dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,28 +15,0 0,3/3 25 225 metanol 

4 
Tampão tetraborato de sódio 20 
mmol/L: Dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,25 +15,0 0,3/3 25 225 água 

5 
Tampão tetraborato de sódio 20 
mmol/L: Dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,25 +15,0 0,3/3 25 225 eletrólito 

6 
Tampão tetraborato de sódio 20 
mmol/L: Dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,25 +15,0 0,3/3 25 225 metanol 

7 
Tampão tetraborato de sódio 20 
mmol/L: Dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,25 +15,0 0,5/5 25 225 água 

8 
Tampão tetraborato de sódio 20 
mmol/L: Dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,25 +15,0 0,5/5 25 225 eletrólito 

9 

Tampão tetraborato de sódio 20 
mmol/L: Dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 
 

9,25 +15,0 0,5/5 25 225 metanol 

10 

Tampão borato 10 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 20 
mmol/L: acetonitrila 10% 

9,00 +10,0 0,5/5 25 225 

 
 

água 
 
 

11 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 10 mmol/L: SDS 20 
mmol/L: acetonitrila 10% 

9,00 +10,0 0,5/5 25 225 água 

CONTINUA 
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12 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 20 
mmol/L 

9,00 +10,0 0,5/5 25 225 água 

13 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 20 
mmol/L: acetonitrila 10% 

7,15 +10,0 0,5/5 25 225 água 

14 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 20 
mmol/L: acetonitrila 10% 

8,70 +10,0 0,5/5 25 225 água 

15 

Tampão borato 20 mmol/L : 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 20 
mmol/L: acetonitrila 10% 

9,00 +10,0 0,5/5 25 225 água 

16 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 20 
mmol/L: acetonitrila 10% 

9,00 +10,0 0,5/5 25 225 eletrólito 

17 

Tampão borato 20 mmol/L : 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 30 
mmol/L: acetonitrila 10% 

9,00 +15,0 0,5/5 25 225 água 

18 

Tampão borato 20 mmol/L : 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 30 
mmol/L: acetonitrila 10% 

9,00 +12,0 0,5/5 25 225 água 

19 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 30 
mmol/L: acetonitrila 10% 

9,00 +10,0 0,5/5 25 225 água 

20 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 30 
mmol/L: acetonitrila 10% 

9,00 +10,0 0,5/5 25 225 eletrólito 

21 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 30 
mmol/L: acetonitrila 10% 

9,00 +10,0 0,5/5 25 225 metanol 

22 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: dodecil 
sulfato de sódio (SDS) 50 
mmol/L 

8,90 +15,0 0,3/3 25 225 água 

23 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L 

8,90 +10,0 0,3/3 20 225 água 

24 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L 

8,90 +13,0 0,3/3 20 225 água 

CONTINUA 
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25 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L 

8,90 +10,0 0,5/5 25 225 água 

26 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L 

8,90 +12,0 0,3/3 25 225 água 

27 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L 

8,90 +10,0 0,3/3 30 225 água 

28 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L 

8,90 +10,0 0,3/3 30 225 eletrólito 

29 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L 

8,90 +10,0 0,3/3 30 225 metanol 

30 

Tampão borato 20  mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L 

8,90 +10,0 0,3/3 35 225 água 

31 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L 

8,90 +10,0 0,3/3 35 225 eletrólito 

32 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L 

8,90 +10,0 0,3/3 35 225 metanol 

33 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L: acetonitrila 10% 

8,90 +13,0 0,3/3 20 225 água 

34 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L: acetonitrila 10% 

8,90 +15,0 0,3/3 20 225 água 

35 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L: acetonitrila 10% 

8,90 +15,0 0,3/3 25 225 eletrólito 

36 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: SDS 50 
mmol/L: Metanol 5% 

8,90 +13,0 0,3/3 20 225 água 

 

Quadro 4: Sistemas eletroforéticos avaliados no desenvolvimento da metodologia de rastreamento utilizando a 

cromatografia eletrocinética micelar para glibenclamida. 
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3.2.1.3 Degradação forçada da glibenclamida 

3.2.1.3.1 Degradação por termólise 

Foram preparadas três amostras, nas quais foram pesadas 4,5 mg de 

matéria-prima de glibenclamida, as quais foram transferidos para três frascos 

de 15 mL;  em seguida,  estes frascos foram rotulados e lacrados, como está 

retratado na Figura 12. 

 

 

       Figura 12:  Frasco utilizado na degradação forçada. 

Os frascos foram colocados em estufa a 70 ºC por 7, 14 e 21 dias (Figura 

13); após esses períodos, adicionaram-se aos frascos 15 mL de metanol, 

obtendo-se concentração de 0,30 mg/mL. Esta solução foi homogeneizada, 

filtrada, através de unidade filtrante 0,45 μm Millipore® (millex PVDF), e, por 

último, injetou-se nos equipamento de cromatografia e de eletroforese capilar. 

, 

 

Figura 13: Amostra submetidas à degradação forçada por termólise. 
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3.2.1.3.2 Degradação por hidrólise 

Foram pesados 4,5 mg de matéria-prima de glibenclamida, os quais foram 

transferidos para frasco de 15 mL. Em seguida, adicionaram-se ao frasco 5 mL 

de água. O frasco foi colocado em banho-maria, a 70ºC durante, uma semana 

(Figura 14). Posteriormente, a solução foi diluída com 10 mL de metanol, para 

se obter concentração de 0,30 mg/mL. Esta solução foi homogeneizada, 

filtrada, através de unidade filtrante 0,45 μm Millipore® (millex PVDF), e, por 

último, injetou-se a solução nos equipamento de cromatografia e de 

eletroforese capilar. 

 

 

Figura 14: Amostras submetidas à degradação em banho-maria. 

 

3.2.1.3.3 Degradação por hidrólise ácida 

Foram pesados 4,5 mg de matéria-prima de glibenclamida, os quais foram 

transferidos para frasco de 15 mL. Em seguida, adicionaram-se ao frasco 5 mL 

HCl 0,1 M. O frasco foi colocado em banho-maria a 70ºC durante uma semana. 

Posteriormente, a solução foi diluída com 10 mL de metanol, para se obter a 

concentração de 0,30 mg/mL. Esta solução foi homogeneizada, filtrada, através 

de unidade filtrante 0,45 μm Millipore® (millex PVDF), e, por último, injetou-se a 

solução nos equipamento de cromatografia e de eletroforese capilar. 

Na segunda etapa da degradação forçada, a glibenclamida foi exposta a 

HCl 0,1 mol/L em banho-maria a 70ºC durante 2 horas. 
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3.2.1.3.4 Degradação por hidrólise básica 

Foram pesados 4,5 mg de matéria-prima de glibenclamida, os quais foram 

transferidos para frasco de 15 mL. Em seguida, adicionaram-se ao frasco 5 mL 

de NaOH 0,1 M. O frasco foi colocado em banho-maria a 70ºC durante uma 

semana. Posteriormente, a solução foi diluída com metanol, para se obter a 

concentração de 0,30 mg/mL. Esta solução foi homogeneizada, filtrada, através 

de unidade filtrante 0,45 μm Millipore® (millex PVDF), e, por último, injetou-se a 

solução nos equipamento de cromatografia e de eletroforese capilar. 

3.2.1.3.5 Degradação por hidrólise neutra 

Foram pesados 4,5 mg de matéria-prima de glibenclamida, os quais foram 

transferidos para frasco de 15 mL. Em seguida, adicionaram-se ao frasco 5 mL 

solução tampão fosfato dibásico 100 mmol/L (Na2HPO4) pH 8,0. O frasco foi 

colocado em banho-maria a 70ºC durante uma semana. Posteriormente, a 

solução foi diluída com metanol, para se obter uma concentração de 0,30 

mg/mL. Esta solução foi homogeneizada, filtrada, através de unidade filtrante 

0,45 μm Millipore® (millex PVDF), e, por último, injetou-se a solução nos 

equipamento de cromatografia e de eletroforese capilar. 

3.2.1.3.6 Degradação por oxidação 

Foram pesados 4,5 mg de matéria-prima de glibenclamida, os quais foram 

transferidos para frasco de 15 mL. Em seguida, adicionaram-se aos frascos 5 

mL de peróxido de hidrogênio 0,3% (H2O2). O frasco foi colocado em ambiente 

protegido da luz durante uma semana. Posteriormente, a solução foi diluída 

com metanol, para se obter a concentração de 0,30 mg/mL. Esta solução foi 

homogeneizada, filtrada, através de unidade filtrante 0,45 μm Millipore® (millex 

PVDF), e, por último, injetou-se a solução nos equipamento de cromatografia e 

de eletroforese capilar. 

3.2.1.3.7 Degradação por fotólise 

Foram pesados 4,5 mg de matéria-prima de glibenclamida, os quais foram 

transferidos para frasco ampola de 15 mL, em seguida estes frascos foram 

lacrados. Os frascos foram expostos à condição ICH, opção 2, por 60 horas, 
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sob temperatura de 25±0,5 ºC. Manteve-se o controle protegido da luz com 

papel alumínio durante o mesmo período. Em seguida, adicionaram-se aos 

frascos 15 mL de metanol, obtendo-se a concentração de 0,30 mg/mL. Esta 

solução foi homogeneizada, filtrada, através de unidade filtrante 0,45 μm 

Millipore® (millex PVDF), e, por último, injetou-se a solução nos equipamento 

de cromatografia e de eletroforese capilar. 

 

 

Figura 15: Ampolas de vidro nas quais foi conduzida a fotólise. 

 

3.2.1.4 Identificação dos produtos de degradação forçada mediante 

espectrometria de massas 

A determinação e a identificação do fármaco e seus produtos de 

degradação, originados durante a degradação forçada, foram realizadas por 

meio de um sistema de cromatografia líquida (Thermo, EUA), acoplado a um 

sistema de espectrometria de massa (Thermo, EUA), aplicando ionização por 

electrospray no modo positivo (ESI(+)), com analisador ion trap. As separações 

em HPLC-MS foram realizadas com uma coluna HPLC Kinetex 2,6 μm PFP 

100 A° 150 x 2,1 mm I.D., equipada com filtro HPLC KrudKatcher Ultra InLine. 

Foi utilizado gradiente de eluição de (A) água ultrapura em combinação com 

(B) acetonitrila, ambas com pH de 3,35 (ajustado com ácido acético). O 

gradiente foi programado do seguinte modo: início com 95%A/5%B, enquanto a 
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concentração aumentava linearmente até 0%A/100%B em 60 minutos, com 

fluxo de 0,3 mL/min. A análise e o processamento dos dados foram realizados 

por meio do software Xcalibur 2.0 (Thermo Electron, EUA). 

 

3.2.1.5 Aprimoramento da metodologia desenvolvida 

Com o objetivo de diminuir o tempo de análise da metodologia, esta foi 

otimizada a partir de mudanças no perfil do gradiente.  

Os principais sistemas que foram testados estão descritos no quadro 5. 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 Sistema 5 

 t (min) %  (ACN)  t (min) %  (ACN)  t (min) %  (ACN)  t (min) %  (ACN)  t (min) %  (ACN) 

0 5 0,00 30 0,00 30 0,00 30 0,00 30 

60 100 9,50 43 6,00 38 5,00 38 5,00 38 

61 5 14,00 60 11,00 60 11,00 70 10,00 70 

75 5 21,00 60 18,00 60 16,00 70 14,00 70 

    22,00 30 19,00 30 17,00 30 15,00 30 

    28,00 30 25,00 30 23,00 30 20,00 30 

Quadro 5: Principais sistemas testados no aprimoramento da metodologia. 
ACN: Acetonitrila 

 

3.2.1.6 Validação da metodologia desenvolvida utilizando a 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

Preparação da solução estoque de glibenclamida 

Foram pesados 60 mg de glibenclamida  padrão e transferidos para um 

balão volumétrico de 100 mL. Foram adicionados 75 mL de acetonitrila e 

transferidos para banho ultrassom por 30 minutos para completa solubilização. 

Completou-se o volume com o mesmo solvente e obteve-se a concentração de 

0,60 mg/mL de glibenclamida. 

. 

Condições Cromatográficas 

Foram utilizados os seguintes parâmetros: 

 Fase estacionária: coluna Synergi Polar Phenomenex 150 x 4,6 mm; 5 

µm de diâmetro interno. 

 Fase móvel:  

 Canal A: tampão de acetato de amônio 0,005M 
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 Canal B: acetonitrila 

  Eluição: gradiente 

Tabela 1: Gradiente de eluição da metodologia 

Tempo (minutos) % de Acetonitrila 

0,01 30 

5,00 38 

10,00 70 

14,00 70 

15,00 30 

20,00 30 

 

 Vazão da fase móvel: 1,40 mL/min. 

 Temperatura da coluna: 25  °C 

 Volume de injeção: 10 µL 

 Comprimento de onda: 225 nm 

 Tempo de corrida: 20 minutos 

3.2.1.6.1 Especificidade 

A especificidade de um método analítico representa sua capacidade em 

determinar de forma inequívoca, o analito na presença de componentes que 

podem estar presentes na amostra, tais como outros ingredientes ativos, 

impurezas, produtos de degradação e componentes da matriz. 

Pesquisa de interferentes a partir do placebo 

Foram pesados cerca de 480,0 mg do placebo de glibenclamida 

comprimidos para balão volumétrico de 50,0 mL, adicionaram-se 30,0 mL de 

acetonitrila e sonicados por 10 minutos; em seguida, foram completados com o 

mesmo solvente. Após, foram filtrados em membrana PVDF de porosidade 

0,45 µm. Esta solução foi injetada ao equipamento em triplicata. 
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Pesquisa de interferentes a partir do teste da degradação forçada 

O teste de estresse foi realizado para avaliar possíveis degradações no 

produto que possam interferir na quantificação do pico de interesse e que 

possam ser detectadas utilizando métodos indicativos de estabilidade. 

Para avaliação do teste de estresse, o padrão, a amostra e o placebo 

foram submetidos às seguintes condições: reação com NaOH 0,1 M; reação 

com HCl 0,1 M; reação com H2O2; aquecimento e fotoestabilidade. 

As amostras submetidas às condições de estresse foram avaliadas nos 

tempos inicial, 24, 48, 120 e 168 horas. O estudo foi interrompido no momento 

em que houve decomposição de 10 a 30% do ativo. Caso não ocorra 

degradação no período máximo de 7 dias, o ativo tem que ser considerado 

estável. 

3.2.1.6.2 Linearidade para o teor 

Foram transferidas alíquotas de 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 e 6,0 mL da solução 

estoque padrão (glibenclamida 0,60 mg/mL) para balões volumétricos de 10,0 

mL. Depois, foram completados os volumes de cada balão com acetonitrila. 

Obtiveram-se concentrações finais de 0,210; 0,240; 0,270; 0,30; 0,330 e 0,360 

mg/mL de glibenclamida. 

A linearidade do método para glibenclamida foi construída a partir dos 

resultados encontrados. 

 

3.2.1.6.3 Linearidade para os produtos de degradação 

A linearidade do método para os produtos de degradação da 

glibenclamida, foi planejada para adequar aos limites, indicados na guia do ICH 

Q3B(R2); estes limites foram calculados a partir da dose máxima diária de 

administração da glibenclamida, a saber:: 

 Limite de notificação: 0,3 µg/ml (0,1%) 

 Limite de quantificação: 0,6 µg/mL (0,2%) 

 Limite de qualificação: 1,5 µg/mL (0,5%) 
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Para isto, foi transferida uma alíquota de 1,0 mL da solução estoque 

padrão (glibenclamida 0,60 mg/mL) para balão volumétrico de 100,0 mL e se 

completou a volume com acetonitrila. Em seguida, foram transferidas alíquotas 

de 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 6,0 mL para balões de 20,0 mL e após, foram 

completados os volumes de cada balão com o mesmo solvente. Obtiveram-se 

concentrações finais de 0,3; 0,6; 0,9; 1,2; 1,5 e 1,8 µg/mL de glibenclamida. 

A linearidade do método para os produtos de degradação da 

glibenclamida, foi construída a partir dos resultados encontrados. 

 

3.2.1.6.4 Limite de detecção (DL) e limite de quantificação (QL) 

O limite de detecção (LD) e o limite de quantificação (LQ) para o método 

cromatográfico foram determinados através do desvio padrão da curva de 

calibração (DP) e da inclinação (I) da curva de calibração. 

Foram efetuadas três leituras para cada concentração e calculado o 

desvio padrão dos resultados obtidos na linearidade. 

O cálculo para o LD e o LQ foi realizado pelas seguintes equações:  

LD = (DESVIO PADRÃO/INCLINAÇÃO DA CURVA) x 3,3  

Equação 17 

LQ = (DESVIO PADRÃO/INCLINAÇÃO DA CURVA) x 10 

Equação 18 

 

3.2.1.6.5 Precisão do sistema 

3.2.1.6.5.1 Concentração do teor 

Foi tomada uma alíquota de 10,0 mL da solução padrão de glibenclamida 

(0,60 mg/mL) para um balão volumétrico de 20 mL. O volume foi completado 

com acetonitrila. Obteve-se concentração final de 0,30 mg/mL de glibenclamida 

(100,0%). Esta concentração teste foi injetada 10 vezes no sistema. 
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3.2.1.6.5.2  Concentração de quantificação do produto de degradação 

Foi transferida uma alíquota de 1,0 mL da solução estoque padrão 

(glibenclamida 0,60 mg/mL) para balão volumétrico de 100,0 mL e se 

completou a volume com acetonitrila. Em seguida, foi transferida alíquota de  

2,0 mL para balão volumétrico de 20,0 mL e após foi completado o volumes do 

balão com o mesmo solvente. Obteve-se concentração final de 0,60 µg/mL de 

glibenclamida. Esta concentração teste foi injetada 10 vezes no sistema. 

3.2.1.6.6 Precisão do método 

3.2.1.6.6.1 Repetibilidade 

Pesou-se quantitativamente cerca de 480,0 mg da amostra (corresponde 

a 15 mg de glibenclamida) para balão volumétrico de 50,0 mL, adicionaram-se 

30,0 mL de acetonitrila, sonicou-se por 30 minutos e em seguida, completou-se 

o volume com o mesmo solvente. Apos, filtrou-se em membrana PVDF de 

porosidade 0,45 µm. Obteve-se concentração final de 0,30 mg/mL de 

glibenclamida. O procedimento foi repetido seis vezes e as leituras para cada 

repetição foram em triplicata. 

3.2.1.6.6.2 Precisão intermediária 

Foram preparadas três concentrações da amostra de glibenclamida 

comprimidos (20% acima e abaixo da concentração nominal). Para isto, foram 

pesados 384,0; 480,0 e 576,0 mg para balões volumétricos de 50,0 mL; 

adicionaram-se 30,0 mL de acetonitrila e sonicou-se os  balões por 30 minutos; 

em seguida, completou-se o volume com o mesmo solvente. Obtiveram-se 

concentrações finais de 0,240; 0,300 e 0,360 mg/mL de glibenclamida. Em 

seguida, filtrou-se em membrana PVDF de porosidade 0,45 µm. O 

procedimento foi repetido três vezes para cada concentração e as leituras para 

cada concentração foram em triplicata. O mesmo procedimento foi realizado 

em três dias consecutivos.  
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3.2.1.6.7 Exatidão 

A exatidão foi avaliada através de 9 determinações em 3 níveis de 

concentração, sendo 80%, 100% e 120% da concentração teórica, cobrindo, 

assim, a faixa de trabalho. Para isto, foram pesadas massas de placebo para 

balões volumétricos de 50,0; em seguida, foram transferidas quantidades da 

solução estoque de glibenclamida padrão para os balões contendo o placebo, 

conforme quadro 6. O mesmo procedimento foi realizado em três dias 

consecutivos e as leituras para cada concentração foram em triplicata. 

% da 

concentração 

teórica 

Massa do 

placebo  

(mg) 

Alíquota da 

solução 

estoque (mL) 

Volume final 

(mL) 

Concentração 

teórica 

(mg/mL) 

80 384,0 20,0 50,0 0,240 

100 480,0 25,0 50,0 0,300 

120 576,0 30,0 50,0 0,360 

Quadro 6: Procedimento experimental para o teste de recuperação do método cromatográfico. 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 
 

 
 

3.2.2 Cloridrato de metformina 

3.2.2.1 Determinação qualitativa e quantitativa do cloridrato de 

metformina matéria-prima 

3.2.2.1.1 Ponto de fusão 

O cloridrato de metformina (matéria-prima) foi colocado em um tubo 

capilar de vidro com uma das extremidades selada. Começou-se o 

aquecimento à razão de 5 ºC/min.; quando a temperatura ficou    10 ºC abaixo 

do início da fusão (teórico), reduziu-se a velocidade de aquecimento a cerca de 

1 ºC/min. O ensaio foi realizado em triplicata23,31. 

3.2.2.1.2 Espectrofotometria ultravioleta/visível 

Foram pesados 5,0 mg de cloridrato de metformina (matéria-prima), 

transferidos para balão volumétrico de 50 mL e dissolvidos em água. Desta 

solução, tirou-se uma alíquota de 5 mL, transferiu-se para um balão de 50 mL e 

completou-se o volume com água. Obteve-se concentração final de 10 µg/mL 

de cloridrato de metformina. O espectro de absorção desta solução foi 

determinado na faixa de 210 a 350 nm23,31. 

 

3.2.2.1.3 Espectrometria no infravermelho 

Foi misturada uma quantidade de cloridrato de metformina (matéria-prima) 

com o sal brometo de potássio. Esta mistura foi triturada e prensada a fim de 

ser identificada espectroscopicamente. O espectro foi comparado com 

espectros relatados na literatura23,31. 

 

3.2.2.1.4 Cromatografia em camada delgada 

Examinou-se, por cromatografia em camada delgada, o cloridrato de 

metformina, usando-se uma placa revestida com sílica gel contendo indicador 

de fluorescência a 254 nm. 

Solução teste: Dissolveram-se 20 mg do cloridrato de metformina (matéria-

prima) em 5 mL de água. 
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Solução de referência: Dissolveram-se 20 mg de cloridrato de metformina 

padrão em 5 mL de água. 

 Aplicaram-se, separadamente, 5 µL de cada solução na placa 

cromatográfica, desenvolveu-se sobre um caminho de 15 cm, usando como 

fase móvel uma mistura de 10 volumes de ácido acético glacial, 40 volumes de 

butanol e 50 volumes de água. Foi revelada a placa com uma mistura de uma 

solução de iguais volumes de nitroprussiato de sódio (100g/L), ferricianeto de 

potássio (100 g/L) e uma solução de hidróxido de sódio (100 g/L) preparada 20 

minutos antes de ser utilizada23,31. 

3.2.2.1.5 Determinação do teor do cloridrato de metformina 

Dissolveram-se 100 mg de cloridrato de metformina (matéria-prima) em 4 

mL de ácido fórmico anidro. Acrescentaram-se 80 mL de acetonitrila e titulou-

se imediatamente com uma solução de ácido perclórico 0,1 N. Determinou-se o 

ponto final potenciometricamente, usando-se eletrodo para soluções não-

aquosas. Cada mL de ácido perclórico 0,1 N equivale a 16,56 mg de cloridrato 

de metfomina23,31. 

 

3.2.2.2 Desenvolvimento de metodologias de rastreamento ortogonais  

3.2.2.2.1 Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

Foi preparada uma solução estoque de cloridrato de metformina padrão 

na concentração de 1,0 mg/mL; para isso, foram pesados 10,0 mg do padrão, 

transferidos para balão volumétrico de 10 mL e o volume foi completado com 

água; esta solução foi mantida na geladeira durante o período do 

desenvolvimento da metodologia. Para cada dia de trabalho, transferiu-se uma 

alíquota de 0,2 mL da solução estoque para tubo  Eppendorf com capacidade 

de 2,0 mL e acrescentaram-se 1,80 mL de água. Esta solução foi filtrada, 

através de filtro 0,45 μm Millipore®, e injetada no sistema cromatográfico. 

Todas as fases móveis testadas foram preparadas diariamente, filtradas 

através de membrana hidrofílica 0,45 μm Millipore® (HV) e sonicadas durante 

30 minutos. Os sistemas cromatográficos avaliados podem ser vistos no 

Quadro 7. 
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Sistema Modo 
Fase 

estacionária 
Fase móvel pH  

T 

(⁰C) 
λ 

(nm) 

Volume 
de 

injeção 
(mL/min) 

Vazão 
(mL/min) 

1 Gradiente Coluna Amino 
Metanol: Água                        

70 a 10%                               
60 min 

--- 25 220 40 1,00 

2 Gradiente Coluna Amino 
Metanol: Água                        

90 a 10%                               
60 min 

--- 25 220 40 1,00 

3 Gradiente Coluna Amino 
Metanol: Água                        

30 a 100%                               
60 min 

--- 25 220 40 1,00 

4 Gradiente Coluna Amino 
Metanol: TEA 20 

mmol/L   10 a 100%                               
60 min 

6,50 25 220 20 1,00 

5 Gradiente Coluna C18 
Metanol: Água                        

5 a 100%                               
60 min 

--- 25 230 20 1,00 

6 Gradiente Coluna C18 
Acetonitrila: Água                  

5 a 100%                                 
60 min 

--- 25 230 20 1,00 

7 Gradiente Coluna C18 
Metanol: TEA 20 

mmol/L  10 a 100%                               
60 min 

4,50 25 230 20 0,80 

8 Gradiente Coluna C18 
Metanol: TEA 20 

mmol/L 20 a 100%                         
60 min 

5,60 25 230 20 1,00 

9 Gradiente Coluna C18 
Metanol: TEA 20 

mmol/L 10 a 100%                               
60 min 

6,00 25 230 20 1,00 

10 Gradiente Coluna C18 
Metanol: TEA 20 

mmol/L  10 a 100%                               
60 min 

6,00 25 230 20 0,80 

11 Gradiente Coluna C18 
Metanol: TEA 20 

mmol/L  30 a 100%    
60 min 

6,00 25 230 20 0,80 

12 Gradiente Coluna C18 

Metanol: TEA 20 
mmol/L 10 a 10% 

em 5 min. 10 a 
100% até 60 min 

6,00 25 230 20 

 
 

0,80 
 

 

13 Gradiente Coluna C18 
Metanol: TEA 20 

mmol/L  10 a 100%  
60 min. 

7,00 25 230 20 1,00 

14 Gradiente Coluna C18 
Metanol: TEA 20 

mmol/L   10 a 100%  
60 min 

7,00 25 230 20 0,80 

15 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 
Acetonitrila: Água                  
5 a 100% 60 min 

--- 25 230 20 

 
1,00 

 
 

CONTINUA 
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16 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                         

70:30% 
--- 25 230 20 1,00 

17 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                         

80:20% 
3,00 25 230 20 1,00 

18 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                         

90:10% 
3,00 25 230 20 1,00 

19 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                         

80:20% 
3,30 25 230 20 1,00 

20 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 
Acetonitrila: Água                  
5 a 100%  60 min 

3,35 25 230 20 1,00 

21 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                         

70:30% 
3,53 25 230 20 0,80 

22 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                         

30:70% 
3,53 25 230 20 1,00 

23 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                         

70:30% 
3,53 25 230 20 1,00 

24 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                         

60:40% 
3,53 25 230 20 1,00 

25 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                         

80:20% 
3,53 25 230 20 

 
1,00 

 
 

27 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 

Metanol: TEA 2,5 
mmol/L  80 a 80% 

em 15 min.80 a 
10% até 30 min. 

3,50 25 230 20 1,00 

28 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: TEA 2,5 
mmol/L  90 :10% 

3,50 25 230 20 1,00 

29 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: TEA 5,0 
mmol/L   90:10% 

3,61 25 230 20 1,00 

30 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: TEA 5,0 
mmol/L  80:20% 

3,61 25 230 20 
 

1,00 
 

31 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 

Metanol: TEA 2,5 
mmol/L  90 a 90% 
em 10 min.  90 a 
10% até 60 min. 

3,62 25 230 20 1,00 

32 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: TEA 2,5 
mmol/L    90 :10% 

3,65 25 230 20 1,00 

33 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: TEA 2,5 
mmol/L   80:20% 

3,65 25 230 20 1,00 

34 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                         

5 a 100% 60 min. 
4,35 25 230 20’ 1,00 

CONTINUA 
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35 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                         

50:50% 
4,35 25 230 20 1,00 

36 Isocrático 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                         

70:30% 
4,35 25 230 20 1,00 

37 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 

Acetonitrila: Água                        
10 a 100%  

60 min 
5,55 25 230 20 1,00 

38 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 

Acetonitrila: Água                        
20 a 100%                               

60 min 
5,55 25 230 20 1,00 

39 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 

Acetonitrila: Água                        
60 a 100%                               

60 min 
5,55 25 230 20 1,00 

40 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 

Acetonitrila: Água                        
90 a 10%                               

60 min 
5,55 25 230 20 1,00 

41 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 

Metanol: Água                        
10 a 100%                               

60 min 
5,6 25 230 20 1,00 

42 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                        

90 a 10% 60 min 
5,60 25 230 20 1,00 

43 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                        

70 a 10% 60 min 
5,60 25 230 20 1,00 

44 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 
Metanol: Água                        

50 a 10% 60 min 
5,60 25 230 20 1,00 

45 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 

Metanol: TEA 20 
mmol/L 10 a 100%                               

60 min. 
6,00 25 230 20 

 
1,00 

 

46 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 

Metanol: TEA 20 
mmol/L   20 a 100%                               

60 min. 
6,00 25 230 20 1,00 

47 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 

Metanol: TEA 20 
mmol/L   5 a 100%                               

60 min. 
6,00 25 230 20 1,00 

48 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 

Metanol: TEA 20 
mmol/L  5 a 100%                               

60 min. 
6,00 25 230 20 0,80 

49 Gradiente 
Coluna Fenil-

Polar 

Metanol: TEA 20 
mmol/L   5 a 100%                               

60 min. 
7,50 25 230 20 1,00 

Quadro 7: Sistemas cromatográficos avaliados no desenvolvimento da metodologia de rastreamento para o cloridrato de 
metformina. 
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3.2.2.2.2 Eletroforese capilar (CE) 

3.2.2.2.2.1 Eletroforese capilar em zona (CZE) 

 

Foi preparada uma solução estoque de cloridrato de metformina padrão na 

concentração de 1,0 mg/mL; para isso, foram pesados 10,0 mg do padrão, 

transferidos para balão volumétrico de 10 mL e o volume foi completado com 

água. Esta solução foi mantida na geladeira durante o período do 

desenvolvimento da metodologia. Para cada dia de trabalho, transferiu-se uma 

alíquota de 0,2 mL da solução estoque para tubo Eppendorf com capacidade 

de 2,0 mL e se acrescentaram 1,80 mL de água. Esta solução foi filtrada, 

através de filtro 0,45 μm Millipore®, e injetada no sistema eletroforético. Todos 

os eletrólitos foram preparados diariamente e filtrados através de membrana 

hidrofílica 0,45 μm Millipore® (HV). Os sistemas eletroforéticos avaliados 

podem ser vistos na Tabela 9. 

No início de cada dia de análise, o capilar foi acondicionado com hidróxido 

de sódio 0,1 mol/L durante 30 minutos; em seguida, com água Milli-Q, durante 

15 minutos, e, por último, com o eletrólito de corrida por 30 minutos. Entre cada 

corrida analítica, o capilar foi lavado com hidróxido de sódio durante 0,5 

minutos, em seguida, com água Milli-Q durante 1,5 minutos e eletrólito de 

corrida por 1,5 minutos. Na troca de eletrólitos, o capilar foi acondicionado pelo 

período de 10 minutos com o novo eletrólito a ser testado. 
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Sistema Eletrólito pH 
Tensão 

(kV) 
Injeção 
(psi/s) 

T   (⁰C) λ (nm) 
Segunda 
diluição 

1 
Tampão acetato de sódio 
20 mmol/L 

4,05 +15,0 0,3/3 25 233 água 

2 
Tampão acetato de sódio 
20 mmol/L 

4,05 +15,0 0,3/3 25 233 eletrólito 

3 
Tampão acetato de sódio 
20 mmol/L 

4,05 +20,0 0,3/3 25 233 água 

4 
Tampão acetato de sódio 
20 mmol/L 

4,05 +20,0 0,3/3 25 233 eletrólito 

5 
Tampão acetato de sódio 
20 mmol/L 

4,05 +30,0 0,3/3 25 233 água 

6 
Tampão acetato de sódio 
20 mmol/L 

4,05 +30,0 0,3/3 25 233 eletrólito 

7 
Tampão acetato de sódio 
50 mmol/L 

4,00 +15,0 0,5/5 25 233 água 

8 
Tampão acetato de sódio 
50 mmol/L 

4,00 +18,0 0,5/3 25 233 água 

9 
Tampão acetato de sódio 
50 mmol/L 

4,00 +18,0 0,5/3 25 233 eletrólito 

10 
Tampão acetato de sódio 
50 mmol/L 

4,00 +20,0 0,3/3 25 233 água 

11 
Tampão acetato de sódio 
60 mmol/L 

4,00 +18,0 0,3/3 25 233 água 

12 
Tampão acetato de sódio 
60 mmol/L 

4,00 +18,0 0,3/3 25 233 eletrólito 

13 
Tampão acetato de sódio 
70 mmol/L 

4,00 +12,0 0,3/3 25 233 água 

14 
Tampão acetato de sódio 
70 mmol/L 

4,00 +12,0 0,3/3 25 233 eletrólito 

15 
Tampão acetato de sódio 
70 mmol/L 

4,00 +15,0 0,5/3 25 233 água 

16 
Tampão acetato de sódio 
70 mmol/L 

4,00 +15,0 0,5/3 25 233 eletrólito 

17 
Tampão fosfato de sódio 
monobásico monoidratado  
20 mmol/L 

2,00 +20,0 0,3/3 25 233 água 

18 
Tampão fosfato de sódio 
monobásico monoidratado  
20 mmol/L 

2,00 +30,0 0,3/3 25 233 água 

19 
Tampão fosfato de sódio 
monobásico monoidratado  
20 mmol/L 

4,10 +25,0 0,3/3 25 233 água 

20 
Tampão fosfato de sódio 
monobásico monoidratado  
20 mmol/L 

4,10 +30,0 0,3/3 25 233 água 

21 
Tampão fosfato de sódio 
monobásico monoidratado  
20 mmol/L 

4,10 +30,0 0,3/3 25 233 eletrólito 

CONTINUA 
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3.2.2.2.2.2  Cromatografia eletrocinética micelar (MEKC) 

Foi preparada uma solução estoque de cloridrato de metformina padrão na 

concentração de 1,0 mg/mL; para isso, foram pesados 10,0 mg do padrão, 

transferidos para balão volumétrico de 10 mL e o volume foi completado com 

água; esta solução foi mantida na geladeira durante o período do 

desenvolvimento da metodologia. Para cada dia de trabalho, transferiu-se uma 

alíquota de 0,2 mL da solução estoque para tubo Eppendorf com capacidade 

de 2,0 mL e se acrescentaram 1,80 mL de água ou eletrólito. Esta solução foi 

filtrada, através de filtro 0,45 μm Millipore®, e injetada no sistema eletroforético. 

Todos os eletrólitos foram preparados diariamente e filtrados através de 

unidade filtrante de 0,45 μm Millipore® (HV). Os sistemas eletroforéticos 

avaliados podem ser vistos no Quadro 9. 

No início de cada dia de análise, o capilar foi acondicionado com hidróxido 

de sódio 0,1 mol/L durante 30 minutos; em seguida, com água Milli-Q, durante 

15 minutos, e, por último, com o eletrólito de corrida por 30 minutos. Entre cada 

corrida analítica, o capilar foi lavado com hidróxido de sódio durante 0,5 

22 
Tampão cloridrato de 
ioimbina 20 mmol/L 

7,00 +15,0 0,3/3 25 233 água 

23 
Tampão cloridrato de 
ioimbina 20 mmol/L 

7,00 +15,0 0,5/5 25 233 água 

24 
Solução de trietilamina  20 
mmol/L 

2,00 +18,0 0,3/3 25 233 água 

25 
Solução de trietilamina  20 
mmol/L 

2,00 +25,0 0,5/3 25 233 água 

26 
Solução de trietilamina  20 
mmol/L 

2,00 +30,0 0,3/3 25 233 água 

27 
Solução de trietilamina  20 
mmol/L 

2,00 +30,0 0,5/3 25 233 água 

28 
Solução de trietilamina  20 
mmol/L 

2,00 +30,0 0,5/3 25 233 eletrólito 

29 
Solução de trietilamina  40 
mmol/L 

2,30 +15,0 0,3/3 25 233 água 

30 
Solução de trietilamina  40 
mmol/L 

2,30 +20,0 0,3/3 25 233 água 

31 
Solução de trietilamina  40 
mmol/L 

2,30 +22,0 0,3/3 25 233 eletrólito 

Quadro 8: Sistemas eletróforeticos avaliados no desenvolvimento da metodologia de rastreamento para o cloridrato de 
metformina utilizando a eletroforese capilar em zona (CZE). 
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minutos; em seguida, com água Milli-Q, durante 1,5 minutos, e eletrólito de 

corrida por 1,5 minutos. Na troca de eletrólitos, o eletrólito a ser testado foi 

acondicionado pelo período de 10 minutos. 

Sistema Eletrólito pH  
Tensão 

(kV) 
Injeção 
(psi/s) 

T 

(⁰C) 
λ 

(nm) 
Segunda 
diluição 

1 
Tampão acetato de sódio 20 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

7,00 +20,0 0,5/5 25 233 água 

2 
Tampão acetato de sódio 30 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
20 mmol/L 

7,00 +20,0 0,5/5 25 233 água 

3 
Tampão borato 20 mmol/L: 
dodecil sulfato de sódio 20 
mmol/L 

9,00 +20,0 0,5/5 25 233 
água 

4 
Tampão borato 20 mmol/L: 
dodecil sulfato de sódio 
30mmol/L 

9,00 +20,0 0,5/5 25 233 
água 

5 

Tampão borato 20 mmol/L: 
Tampão fosfato de sódio 
dibásico 20 mmol/L: dodecil 
sulfato de sódio 50 mmol/L 

8,90 +13,0 0,3/3 20 233 
água 

6 
Tampão carbonato de amônio 20 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,50 +10,0 0,3/3 25 233 
água 

7 
Tampão carbonato de amônio 20 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,50 +20,0 0,3/3 25 233 
água 

8 
Tampão carbonato de amônio 20 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,50 +20,0 0,3/3 25 233 
água 

9 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

8,66 +20,0 0,3/3 25 233 água 

10 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

8,66 +23,0 0,3/3 25 233 água 

11 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

8,70 +20,0 0,5/5 25 233 água 

12 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,00 +20,0 0,3/3 25 233 água 

13 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,00 +23,0 0,3/3 25 233 água 

CONTINUA 
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14 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,30 +10,0 0,3/3 25 233 água 

15 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,30 +20,0 0,3/3 25 233 água 

16 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,30 +23,0 0,3/3 25 233 água 

17 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

8,67 +20,0 0,3/3 25 233 água 

18 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

8,67 +20,0 0,3/3 25 233 eletrólito 

19 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

8,67 +20,0 0,5/5 25 233 eletrólito 

20 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

8,70 +20,0 0,5/5 25 233 água 

21 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

8,70 +20,0 0,5/5 25 233 eletrólito 

22 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

8,70 +20,0 0,5/8 25 233 eletrólito 

23 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

8,90 +20,0 0,3/3 25 233 
eletrólito 

24 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

9,00 +20,0 0,5/5 25 233 
água 

25 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

9,00 +20,0 0,5/5 25 233 
eletrólito 

26 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
50 mmol/L 

8,70 +20,0 0,5/5 25 233 
eletrólito 

27 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
50 mmol/L 

9,00 +20,0 0,3/3 25 233 
eletrólito 

28 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
50 mmol/L: 10% acetonitrila 

9,00 +15,0 0,3/3 25 233 
eletrólito 

29 

Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
50 mmol/L: 10% acetonitrila 
 

9,00 +20,0 0,3/3 25 233 
eletrólito 

CONTINUA 
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30 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

8,70 +20,0 0,5/5 25 233 
eletrólito 

31 
Tampão tetraborato de sódio 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

8,70 +20,0 0,5/5 25 233 
eletrólito 

32 
Tampão tetraborato de sódio 20 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

9,55 +10,0 0,3/3 25 233 
eletrólito 

33 
Tampão tetraborato de sódio 20 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

8,50 +15,0 0,5/5 25 233 
eletrólito 

34 
Tampão tetraborato de sódio 20 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

8,50 +20,0 0,5/5 25 233 
eletrólito 

35 
Solução de trietilamina 10 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

8,70 +20,0 0,5/5 25 233 eletrólito 

36 
Solução de trietilamina 20 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

11,70 +7,0 0,5/5 25 233 água 

37 
Solução de trietilamina 20 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

11,70 +7,0 0,5/5 25 233 água 

38 
Solução de trietilamina 20 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
30 mmol/L 

11,70 +15,0 0,5/5 25 233 água 

39 
Solução de trietilamina 20 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 
40 mmol/L 

11,70 +15,0 0,5/5 25 233 água 

Quadro 9: Sistemas eletroforéticos avaliados no desenvolvimento da metodologia de rastreamento de cloridrato 
de metformina utilizando a cromatografia eletrocinética micelar (MEKC). 

 

3.2.2.3 Degradação forçada do cloridrato de metformina 

3.2.2.3.1 Degradação por termólise 

Foram preparadas três amostras, nas quais foram pesadas 4,5 mg de 

matéria-prima de cloridrato de metformina, os quais foram transferidos para 

três frascos de 15 mL, em seguida, estes frascos foram rotulados e lacrados. 

Após, os frascos foram colocados em estufa a 70ºC por 7, 14 e 21 dias; depois 

desses períodos, adicionaram-se aos frascos 15 mL de água, obtendo-se a 

concentração de 0,3 mg/mL. Esta solução foi homogeneizada, filtrada, através 

de unidade filtrante 0,45 μm Millipore® (millex PVDF), e, por último, injetou-se a 

solução nos equipamentos de cromatografia e de eletroforese capilar. 
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3.2.2.3.2 Degradação por hidrólise 

Foram pesados 4,5 mg de matéria-prima de cloridrato de metformina, os 

quais foram transferidos para frasco de 15 mL. Em seguida, adicionaram-se 

aos frascos 5 mL de água. O frasco foi colocado em banho-maria a 70ºC 

durante uma semana. Posteriormente, a solução foi diluída com água, para se 

obter a concentração de 0,3 mg/mL. Esta solução foi homogeneizada, filtrada, 

através de unidade filtrante 0,45 μm Millipore® (millex PVDF), e, por último, 

injetou-se a solução nos equipamentos de cromatografia e de eletroforese 

capilar. 

3.2.2.3.3 Degradação por hidrólise ácida 

Foram pesados 4,5 mg de matéria-prima de cloridrato de metformina, os 

quais foram transferidos para frasco de 15 mL. Em seguida, adicionaram-se ao 

frasco 5 mL de HCl 0,1 M, que foi colocado em banho-maria a 70ºC durante 

uma semana. Posteriormente, a solução foi diluída com água, para se obter 

uma concentração de 0,3 mg/mL. Esta solução foi homogeneizada, filtrada, 

através de unidade filtrante 0,45 μm Millipore® (millex PVDF), e, por último, 

injetou-se a solução nos equipamentos de cromatografia e de eletroforese 

capilar. 

3.2.2.3.4 Degradação por hidrólise básica 

Foram pesados 4,5 mg de matéria-prima de cloridrato de metformina, os 

quais foram transferidos para frasco de 15 mL. Em seguida, adicionaram-se ao 

frasco 5 mL de NaOH 0,1 M, e este foi colocado em banho-maria a 70ºC 

durante 3 horas. Posteriormente, a solução foi diluída com água, para se obter 

a concentração de 0,3 mg/mL. Esta solução foi homogeneizada, filtrada, 

através de unidade filtrante 0,45 μm Millipore® (millex PVDF), e, por último, 

injetou-se a solução nos equipamentos de cromatografia e de eletroforese 

capilar. 

3.2.2.3.5 Degradação por hidrólise neutra 

Foram pesados 4,5 mg de matéria-prima de cloridrato de metformina, os 

quais foram transferidos para frasco de 15 mL. Em seguida, adicionaram-se 
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aos frascos 5 mL de solução tampão fosfato dibásico 100 mmol/L (Na2HPO4) 

pH 8,0; este frasco foi colocado em banho-maria a 70ºC durante uma semana. 

Posteriormente, a solução foi diluída com água, para se obter uma 

concentração de 0,3 mg/mL. Esta solução foi homogeneizada, filtrada, através 

de unidade filtrante 0,45 μm Millipore® (millex PVDF), e, por último, injetou-se a 

solução nos equipamentos de cromatografia e de eletroforese capilar. 

3.2.2.3.6 Degradação por oxidação 

Foram pesados 4,5 mg de matéria-prima de cloridrato de metformina, os 

quais foram transferidos para frasco de 15 mL. Em seguida, adicionaram-se 

aos frascos 5 mL de solução de peróxido de hidrogênio 0,3% (H2O2). Em 

seguida, o frasco foi colocado em ambiente protegido da luz durante uma 

semana. Posteriormente, a solução foi diluída com água, para se obter uma 

concentração de 0,3 mg/mL. Esta solução foi homogeneizada, filtrada, através 

de unidade filtrante 0,45 μm Millipore® (millex PVDF), e, por último, injetou-se a 

solução nos equipamentos de cromatografia e de eletroforese capilar. 

3.2.2.3.7 Degradação por fotólise 

Foram pesados 4,5 mg de matéria-prima de cloridrato de metformina, os 

quais foram transferidos para frasco de 15 mL, em seguida este frasco foi 

lacrado. O frasco foi exposto à luz por 60 horas para atingir 1,2 milhão luz h-1 

(conforme recomendado pela ICH, no protocolo Q1B), sob a temperatura de 

25ºC±0,5. Manteve-se o controle protegido da luz durante o mesmo período. 

Em seguida, adicionaram-se aos frascos 15 mL de água, obtendo-se a 

concentração de 0,3 mg/mL. Esta solução foi homogeneizada, filtrada, através 

de unidade filtrante 0,45 μm Millipore® (millex PVDF), e, por último, injetou-se a 

solução nos equipamento de cromatografia e de eletroforese capilar. 

3.2.2.4 Aprimoramento da metodologia desenvolvida 

O aprimoramento da metodologia permitiu melhorar a resolução entre os 

picos encontrados na degradação forçada ácida e o pico do cloridrato de 

metformina. 
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A resolução é uma medida quantitativa de separação de dois componentes 

consecutivos num eletroferograma, calculada a partir da distância que separa 

os máximos dos picos divididos pela média das larguras de suas respectivas 

bases. 

    2 (tRb-tRa) 
Resolução= ------------------                       Equação 7 

     Wa+Wb 

 

Onde: 
tRb= tempo de retenção do composto b 
tRb= tempo de retenção do composto a 
Wa= largura da base do composto a 
Wb= largura da base do composto b 
 
Para isso, foram realizados testes mudando o comprimento do capilar e 

também a tensão do método. O critério de aceitação foi uma resolução maior 

ou igual a 1,5; o que corresponde à separação completa. 

 

3.2.2.5 Validação da metodologia desenvolvida utilizando a 

eletroforese capilar em zona (CZE) 

Preparação da solução padrão estoque de cloridrato de metformina 

Foram pesados 75 mg de cloridrato de metformina e transferidos para 

um balão volumétrico de 100 mL. Foram adicionados 70 mL de água ultrapura 

e transferidos para banho ultrassom por 10 minutos para completa dissolução. 

Completou-se o volume com o mesmo solvente e obteve-se a concentração de 

0,75  mg/mL de cloridrato de metformina. 

Preparação da solução padrão estoque de cloridrato de ioimbina (padrão 

interno) 

Foram pesados 50 mg de cloridrato de ioimbina e transferidos para um 

balão volumétrico de 200 mL. Foram adicionados 150 mL de água ultrapura, 

para completa dissolução; em seguida, foi completado o volume com o mesmo 

solvente. Obteve-se a concentração de 0,250 mg/mL de cloridrato de ioimbina. 
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PADRONIZAÇÃO DO MÉTODO 

Na padronização do método, foram utilizados os seguintes parâmetros: 

 Coluna capilar: sílica fundida 40,2 cm de comprimento total (30,0 cm até 

o detector), 75 μm d.i. 

 Eletrólito: solução de trietilamina 40 mmol/L com pH 2,3 adjustado com 

ácido o-fosfórico 10%. 

 Tensão: +18 kV. 

 Detecção UV: 200 nm. 

 Temperatura: 25ºC. 

 Injeção pressão: 0,3psi/s. 

 

3.2.2.5.1 Especificidade 

 

Pesquisa de interferentes a partir do placebo 

Pesaram-se aproximadamente 15,6 mg de placebo, transferidos para 

balão volumétrico de 50 mL e adicionados 35 mL de água ultrapura. 

Homogeneizou-se em banho de ultrassom por 15 minutos e completou-se o 

volume com água ultrapura. Filtrou-se, através de filtro PVDF 0,45 µm, 

descartando-se os primeiros 2 mL do filtrado. Esta solução foi injetada no 

equipamento em triplicata. 

Pesquisa de interferentes a partir do teste de estresse 

O teste de estresse foi realizado para avaliar possíveis degradações 

no produto que possam interferir na quantificação do pico de interesse e que 

possam ser detectados utilizando métodos indicativos de estabilidade. 

Para avaliação do teste de estresse, o padrão, a amostra e o placebo 

foram submetidos às seguintes condições: reação com NaOH 0,1 M; reação 

com HCl 0,1 M; reação com H2O2; termólise e fotoestabilidade. 
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As amostras submetidas às condições de estresse foram avaliadas 

nos tempos inicial, 24, 48, 96 e 168 horas. O estudo foi interrompido no 

momento em que houve uma decomposição de 10 a 30% do ativo. Quando 

não teve degradação no período máximo de 7 dias, o ativo foi considerado 

estável. 

3.2.2.5.2 Linearidade para o teor 

Foram transferidas alíquotas de 2,80; 3,20; 3,60; 4,00; 4,40 e 4,80 mL 

da solução estoque padrão de cloridrato de metformina (0,750 mg/mL) para 

balões volumétricos de 10,0 mL; em seguida, transferiram-se  alíquotas  de 4,0 

mL  da  solução  estoque de  padrão  interno  cloridrato de ioimbina (0,250 

mg/mL) para cada balão. Depois, foram completados os volumes de cada 

balão com água. Obtiveram-se concentrações finais de 0,210; 0,240; 0,270; 

0,300; 0,330 e 0,360 mg/mL de cloridrato de metformina e 0,100 mg/mL de 

cloridrato de ioimbina (padrão interno em cada balão volumétrico). 

A linearidade do método para cloridrato de metformina teor foi 

construída a partir dos resultados da razão das áreas dos picos (cloridrato de 

metformina/cloridrato de ioimbina). 

3.2.2.5.3 Linearidade para os  produtos de degradação 

A linearidade do método para os produtos de degradação do cloridrato de 

metformina, foi planejada para adequar aos limites, indicados na guia do ICH 

Q3B(R2), estes limites foram calculados a partir da dose máxima diária de 

administração do cloridrato de metformina, a saber:: 

 Limite de notificação: 0,15 µg/ml (0,05%) 

 Limite de quantificação: 0,30 µg/mL (0,10%) 

 Limite de qualificação: 0,45 µg/mL (0,15%) 

Para isto, pesou-se quantitativamente cerca de 20,0 mg de padrão de 

cloridrato de metformina para balão volumétrico de 2.000 mL, adicionados 

1.500 mL de água ultrapurificada e homogeneizados até a completa 

solubilização, em seguida, completou-se o volume com o mesmo solvente. 

Obteve-se a concentração de 0,010 mg/mL de cloridrato de metformina. 
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Da solução anterior descrita, foram transferidas alíquotas de 0,75; 1,00; 

1,25; 1,75 e 2,25 mL para balões volumétricos de 50,0 mL; em seguida, 

transferiram-se  alíquotas  de 20,0 mL  da  solução  do  padrão  interno  

(cloridrato de ioimbina 0,250 mg/mL) para cada balão. Depois, foram 

completados os volumes de cada balão com água. Obtiveram-se 

concentrações finais de 0,15; 0, 20; 0,25; 0,35 e 0,45 µg/mL de cloridrato de 

metformina e 100 µg/mL de cloridrato de ioimbina (padrão interno em cada 

balão volumétrico). 

A linearidade do método para a concentração dos produtos de 

degradação foi construída a partir dos resultados da razão das áreas dos picos 

(cloridrato de metformina/cloridrato de ioimbina). 

3.2.2.5.4 Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) 

O limite de detecção (LD) e o limite de quantificação (LQ) para o método 

eletroforético foram determinados através do desvio padrão (DP) e da 

inclinação (I) da curva de calibração. 

Foram   efetuadas  três  leituras  para   cada  concentração  e  calculado 

o desvio padrão dos resultados obtidos na linearidade. 

O cálculo para o LD e LQ foi realizado pelas seguintes equações72:  

LD = (DESVIO PADRÃO/INCLINAÇÃO DA CURVA) x 3,3 

Equação 17 

 LQ = (DESVIO PADRÃO/INCLINAÇÃO DA CURVA) x 10 

Equação 18 

 

3.2.2.5.5 Precisão do sistema 

3.2.2.5.5.1 Concentração do teor 

Foi transferida uma alíquota de 4,0 mL da solução estoque padrão do 

cloridrato de metformina (0,750 mg/mL) para um balão volumétrico de 10 mL. 

Foram adicionados 4,0 mL do padrão interno (0,250 mg/mL) e o volume foi 
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completado com água ultrapura. Obteve-se concentração final de 0,30 mg/mL 

de cloridrato de metformina (100,0%). Esta concentração teste foi injetada 10 

vezes no sistema 

3.2.2.5.5.2 Concentração de quantificação do produto de degradação 

Pesou-se quantitativamente cerca de 20,0 mg de padrão de cloridrato de 

metformina para balão volumétrico de 2.000 mL, foram adicionados 1.500 mL 

de água ultrapurificada e homogeneizados até a completa solubilização; em 

seguida, completou-se o volume com o mesmo solvente. 

Da solução descrita anteriormente, transferiu-se uma alíquota de 1,50 

mL da solução padrão (cloridrato de metformina 0,010 mg/L) para balão 

volumétrico de 50,0 mL; em seguida, transferiu-se  uma alíquota  de 20,0 mL  

da  solução  do  padrão  interno  (cloridrato de ioimbina 0,250 mg/mL) para o 

balão. Depois, foi completado o volume do balão com água. Obteve-se 

concentração final de 0,30 µg/mL de cloridrato de metformina e 100 µg/mL de 

cloridrato de ioimbina (padrão interno em cada balão volumétrico). Esta 

concentração teste foi injetada 10 vezes no sistema. 

3.2.2.5.6 Precisão do método 

3.2.2.5.6.1 Repetibilidade 

Pesou-se quantitativamente cerca de 15,60 mg da amostra de cloridrato 

de metformina comprimidos de 850 mg (corresponde a 15,0 mg de cloridrato de 

metformina), para balão volumétrico de 50,0 mL, foram adicionados 20,0 mL do 

padrão interno (0,250 mg/mL), sonicados por 15 minutos e; em seguida, 

completou-se o volume com o mesmo solvente. Obtiveram-se concentrações 

finais de 0,300 mg/mL de cloridrato de metformina e 0,100 mg/mL de padrão 

interno. O procedimento foi repetido seis vezes e as leituras para cada 

repetição foram em triplicata. 

3.2.2.5.6.2 Precisão intermediária 

Foram preparadas três concentrações da amostra do cloridrato de 

metformina comprimidos (20% acima e abaixo da concentração nominal). Para 

isto, foram pesados 12,5; 15,6 e 18,8 mg para balões volumétricos de 50,0 mL, 



73 
 
 

 
 

adicionados 20,0 mL do padrão interno (0,250 mg/mL), sonicados por 15 

minutos e; em seguida, completou-se o volume com o mesmo solvente. 

Obtiveram-se concentrações finais de 0,240; 0,300 e 0,360 mg/mL de cloridrato 

de metformina e 0,100 mg/mL de padrão interno para cada balão. Em seguida, 

filtrou-se em membrana PVDF de porosidade 0,45 µm. O procedimento foi 

repetido três vezes para cada concentração e as leituras para cada 

concentração foram em triplicata. O mesmo procedimento foi realizado em três 

dias consecutivos. 

3.2.2.5.6.3 Exatidão 

A exatidão foi avaliada através de nove determinações em três níveis de 

concentração, sendo 80%, 100% e 120% da concentração teórica, cobrindo, 

assim, a faixa de trabalho. Para isto, foram pesadas massas de placebo para 

balões volumétricos de 50,0 mL e, em seguida, transferiram-se quantidades da 

solução estoque padrão do cloridrato de metformina e da solução estoque do 

cloridrato de ioimbina (padrão interno) para os balões contendo o placebo, 

conforme  o Quadro 10. As soluções foram filtradas e injetadas no equipamento 

de eletroforese capilar. Os testes de exatidão foram realizados em triplicata. 

Solução 

padrão 

estoque 

cloridrato do 

cloridrato de 

metformina 

(mg/mL) 

Solução padrão interno 

estoque do cloridrato de 

ioimbina (mg/mL) 

 

Concentração final 

Volume final 

0,750 0,250 
cloridrato de 

metformina 

cloridrato de 

ioimbina 

Alíquotas (mL) (mg/mL) (mL) 

16,0 20,0 0,240 0,100 50,0 

20,0 20,0 0,300 0,100 50,0 

24,0 20,0 0,360 0,100 50,0 

Quadro 10: Procedimento experimental para o teste de recuperação do método por CZE. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Glibenclamida 

4.1.1 Determinação qualitativa e quantitativa da glibenclamida matéria-

prima 

4.1.1.1 Ponto de fusão 

A determinação do ponto de fusão da glibenclamida (matéria-prima) 

indicou transição para o estado líquido à temperatura de 172,5 ºC, como 

descrito na Tabela 2. Este valor encontra-se na faixa descrita nos documentos 

oficiais27,59. 

Tabela 2: Resultados obtidos na determinação da faixa de fusão da 
glibenclamida 

Réplicas Ponto de fusão (ºC) 

Primeira 173,5 

Segunda 172,0 

Terceira 172,0 

Média 172,5 

4.1.1.2 Espectrofotometria ultravioleta/visível 

O espectro de absorção da glibenclamida matéria-prima (100 µg/mL) no 

UV, apresentado na Figura 16, mostra 2 picos de absorvância a 274,4 e 300,3 

nm. O pico de maior absorvância encontra-se em 300,3 nm, como está descrito 

na literatura oficial31. 

 

Figura 16: Espectro de absorção da glibenclamida no UV-Visível (100 µg/mL). 
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4.1.1.3 Espectrometria no infravermelho 

O espectro de absorção infravermelho da glibenclamida (matéria-prima) é 

apresentado na Figura 17 e as atribuições das principais bandas de absorção 

constam na Tabela 3: 

 

Tabela 3: Frequências de absorção das principais bandas de absorção no 
espectro de infravermelho da glibenclamida 

Frequência (cm-1) Atribuição 

3363 e 3313 Estiramento do grupo ureia (N-H) 

1515 Estiramento do grupo amido da ureia  

1333 Corresponde ao grupo (SO2-N-) 

1163 Corresponde à função (SO2) 

 

 

 

Figura 17: Espectro de absorção no infravermelho da glibenclamida. 

4.1.1.4 Cromatografia em camada delgada 

A identificação por cromatografia em camada delgada (CCD), 

apresentada na Figura 18, permitiu comparar a substância de referência da 

glibenclamida com a matéria-prima da mesma substância. Esta comparação foi 

realizada de acordo com as especificações da Farmacopeia Europeia 7.031. 
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Figura 18: Análise cromatográfica da glibenclamida Condições: fase fixa: sílica gel GF254; 

eluente:etanol, ácido acético glacia,cicloexano e diclorometano 5:5:45:45 (v/v/v/v) 

4.1.1.5 Determinação do teor de glibenclamida 

A determinação quantitativa da glibenclamida (matéria-prima) foi realizada 

mediante titulação, como é recomendado pela Farmacopeia Europeia31, 

obtendo-se pureza de 99,20%; como é apresentado na Tabela 14. 

Tabela 4: Resultados da determinação quantitativa da glibenclamida por 
titulação com hidróxido de sódio 0,1 M 

Réplicas Teor (mg) Teor (%) 

Primeira 395,2   98,8 

Segunda 400,1 100,0 

Terceira 395,2   98,8 

Média 396,8     99,2 

4.1.2 Desenvolvimento de metodologias analíticas de rastreamento 

4.1.2.1 Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

Para o desenvolvimento da metodologia para determinação da 

glibenclamida, foi utilizada a técnica no modo de fase reversa. Nos ensaios 

preliminares foram utilizadas fases estacionárias apolares (C18 e Fenil-Polar) e 
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fases móveis relativamente polares (metanol:água e acetonitrila:água) com 

diferentes pH. 

Quando foi utilizada a fase estacionária C18 com a fase móvel composta de 

metanol/água, o pico apresentou alargamento da banda, o qual foi diminuído 

ajustando o pH desta fase móvel para 3,50; como mostrado na Figura 19 

 

Figura 19: Perfil cromatográfico do sistema 3. Condições: coluna Bondclone C18 
Phenomenex®; fase móvel: álcool metílico (B): água (A); pH 3,50 (ajustado com ácido o-
fosfórico); vazão 1,0 mL/min; volume injetado 20 µL; temperatura: 25 ºC; detecção UV: 225 nm.; 
eluicão em gradiente linear (10 a 100% de B em 60 minutos). 

Diminuição do tempo de retenção foi encontrada quando se trabalhou com a 

fase móvel (acetonitrila:água) sem ajuste do pH, como é mostrado pela Figura 

20. 

 

Figura 20: Perfil cromatográfico do sistema 2. Condições: coluna Bondclone C18 
Phenomenex®; fase móvel: acetonitrila (B): água (A); vazão 1,0 mL/min; volume injetado 20 µL; 
temperatura: 25 ºC; detecção UV: 225 nm.; eluicão em gradiente linear (5 a 100% de B em 60 
minutos. 

GLB  

GLB 
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A fase estacionária fenil-polar também foi testada no desenvolvimento de 

metodologia para a glibenclamida. Para isto, utilizou-se a fase móvel 

(acetonitrila:água), sem resultados satisfatorios, porque o pico apresentou 

alargamento de banda. No entanto, quando o pH foi controlado, o pico não 

apresentou alargamento da banda, como pode ser observado  pela altura do 

pico em comparação com os outros sistemas mostrados (Figura 21). 

 

 

Figura 21: Perfil cromatográfico do sistema 6. Condições: coluna Synergi® Polar-RP 
Phenomenex®; fase móvel: acetonitrila (B):água (A); pH 3,35 (ajustado com ácido acético 
glacial); vazão 1,0 mL/min; volume injetado 20 µL; temperatura: 25ºC; detecção UV: 225 nm.; 
eluição em gradiente (5 a 100% de B em 60 minutos). 

A metodologia testada na degradação forçada foi a do sistema 6, a qual 

utiliza como fase estacionária a coluna a Synergi® Polar-RP Phenomenex®; 

fase móvel: acetonitrila (B):água (A); pH 3,35 (ajustado com ácido acético 

glacial). 

4.1.2.2 Eletroforese capilar (CE) 

4.1.2.2.1 Eletroforese capilar em zona (CZE) 

A glibenclamida tem caráter ácido, com valor de pKa de 5,3. Por 

conseguinte, pode concluir-se que, quando em pH maior que 6,8, se apresenta 

predominantemente carregada negativamente e com mobilidade eletroforética 

em direção ao ânodo (lado contrário do detector). O planejamento da 

metodologia consistiu na utilização de tampão tetraborato de sódio 20 mmol/L, 

pH 9,6; no qual o fluxo eletrosmótico (EOF) é maior em relação à mobilidade 

GLB 
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eletroforética da glibenclamida; assim,  a glibenclamida migrou na direção do 

detector pela influência do EOF, como mostrado na Figura 22 

 

 

Figura 22: Eletroferograma da glibenclamida por CZE. Condições: capilar de sílica fundida 40,2 
cm x 75 µm d.i. (30,0 cm até detector); eletrólito: 20 mmol/L tampão tetraborato de sódio, pH 9,6; 
Tensão aplicada: +20 kV; temperatura 25 ºC; injeção por pressão: 0,5 psi/5s em 5 segundos. 
Detecção UV, 225 nm. 

4.1.2.2.2 Cromatografia eletrocinética micelar (MEKC) 

O desenvolvimento da metodologia consistiu na utilização de dois eletrólitos; 

o primeiro eletrólito foi composto de tampão tetraborato de sódio e o 

surfactante dodecil sulfato de sódio em diferentes concentrações. Os 

problemas encontrados com este eletrólito foram o alargamento da banda, a 

falta da simetria e a presença de cauda no pico, como está retratado na Figura 

23 

 

 

 

 

 

 

GLB 

EOF 
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Figura 23: Cromatograma da glibenclamida utilizando o sistema 7. Condições: capilar de sílica 
fundida 40,2 cm x 75 µm d.i. (30,0 cm até detector); eletrólito: tampão tetraborato de sódio 20 
mmol/L: dodecil sulfato de sódio 30 mmol/L, pH 9,25; Tensão aplicada: +15 kV; tem temperatura 
25ºC; injeção por pressão: 0,5 psi em 5 segundos. Detecção UV, 225 nm. 

O segundo eletrólito foi composto de tampão fosfato de sódio dibásico, 

tampão borato e surfactante dodecil sulfato de sódio. Foram experimentadas 

várias concentrações deste eletrólito com diversos pH. O eletrólito que 

apresentou melhor desempenho foi o tampão borato 20 mmol/L : tampão 

fosfato de sódio dibásico 20 mmol/L e dodecil sulfato de sódio 50 mmol/L. O 

eletroferograma obtido com este eletrólito está retratado na Figura 24.  

 

Figura 24: Cromatograma da glibenclamida utilizando o sistema 25. Condições: capilar de sílica 
fundida 40,2 cm x 75 µm d.i. (30,0 cm até detector); eletrólito: tampão borato 20 mmol/L: fosfato 
de sódio dibásico 20 mmol/L: dodecil sulfato de sódio 50 mmol/L, pH 8,90; Tensão aplicada: +10 
kV; temperatura 25ºC; injeção por pressão: 0,5 psi em 5 segundos. Detecção UV, 225 nm 

  O pico da glibenclamida apresentou cauda e largura de banda, como pode 

ser observado na Figura 24. Para melhorar este perfil, foram experimentados 

GLB 

GLB 

EOF 

EOF 
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solventes orgânicos (metanol e acetonitrila). A adição de acetonitrila na 

concentração de 10% diminuiu a cauda, como é retratado na Figura 25 

 

Figura 25: Cromatograma da glibenclamida utilizando o sistema 34. Condições: capilar de sílica 
fundida 40,2 cm x 75 µm d.i. (30,0 cm até detector); eletrólito: tampão borato 20 mmol/L: fosfato 
de sódio dibásico 20 mmol/L: dodecil sulfato de sódio 50 mmol/L: acetonitrila 10%, pH 8,90; 
Tensão aplicada: +15 kV; temperatura 25 ºC; injeção por pressão: 0,3 psi em 3 segundos. 
Detecção UV, 225 nm. 

O eletrólito selecionado para monitorar os possíveis produtos de 

degradação originados na etapa seguinte (degradação forçada), foi composto 

de tampão borato 20 mmol/L : tampão fosfato de sódio dibásico 20 mmol/L : 

dodecil sulfato de sódio 50 mmol/L e acetonitrila 10%. 

4.1.3 Degradação forçada da glibenclamida 

A degradação forçada foi utilizada para estabelecer a estabilidade intrínseca 

dos fármacos. Estas degradações foram realizadas em condições mais 

drásticas do que as usadas no estudo de estabilidade acelerada. Estas 

degradações consistiram em submeter o fármaco a condições drásticas de 

temperatura, umidade, hidrólise em amplas faixas de pH, oxidação e fotólise. 

Os métodos analíticos de rastreamento desenvolvidos foram testados com 

as degradações forçadas do fármaco. Os testes de degradação forçada foram 

feitos com o fármaco isolado ou em suspensão/solução, disposto em 

recipientes transparentes e quimicamente inertes. 

No trabalho, realizou-se o estudo de degradação forçada, com a matéria-

prima da glibenclamida em solução e em estado sólido; as amostras foram 

acondicionadas em frascos transparentes devidamente lacrados. 

GLB 

EOF 
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4.1.4 Degradação por termólise 

Após 21 dias de exposição da glibenclamida em estado sólido à 

temperatura de 70 ºC em estufa, não foi evidenciado nenhum pico extra nas 

metodologias desafiadas (Figuras 26, 27 e 28). 

o HPLC 

 

Figura 26: Cromatogramas da glibenclamida (GLB) 0,30 mg/mL, exposta à degradação por 
termólise: A: 7 dias; B: 14 dias e C: 21 dias. Condições: Coluna Synergi Polar-RP, 250 × 4.6 mm, 
i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 3,35 ajustado com ácido acético) e eluição: gradiente 
linear de 5% a 100% de acetonitrila em 60 minutos, detecção UV 225 nm, temperatura 25ºC e 
vazão 1 mL/min. 

o CZE 

 

  

Figura 27: Eletroferogramas da glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL., exposta à degradação por 
termólise. A: 7 dias ; B: 14 dias, C: 21 dias. Condições: tampão tetraborato de sódio 20 mmol/L 
com pH 9,6; Tensão +20 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I. D), detecção UV  a 225 nm e 
injeção por pressão 0,5 psi/ 5 s. 

A 

B 
C 

GLB 

GLB 

GLB 

A 

B C 

GLB 

GLB GLB 

EOF 

EOF 
EOF 
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o MEKC 

 

 

 

Figura 28: Eletroferogramas da glibenclamida (0,3mg/mL.) exposta à degradação por termólise. 
A: 7 dias; B: 14 dias e C: 21 dias. Condições: eletrólito tetraborato de sódio a 20 mmol/L, fosfato 
de sódio dibásico  20 mmol/L, dodecil sulfato de sódio 50 mmol/L e acetonitrila 10%; pH 8,90; 
Tensão +15 kV;  temperatura 25ºC; detecção UV  a 225 nm e injeção por pressão 0,5 psi/ 5 s. 

 

 

4.1.4.1 Degradação por hidrólise 

 

Após 7 dias de exposição da glibenclamida em solução à temperatura de 

70ºC em banho-maria, foi evidenciado o seguinte: na metodologia por HPLC, 

detectou-se um produto de degradação com tempo de retenção de 31,5 

minutos (PD1) (Figura 29). Utilizando a eletroforese capilar, se observou que a 

metodologia CZE também mostrou um produto de degradação com tempo de 

migração de 1,8 min (PD1) que é carregado pelo fluxo eletrosmótico (deve se 

tratar de um composto com carga neutra) (Figura 30); por outro lado, a 

metodologia MEKC confirma a presença de um produto de degradação com 

tempo de migração de 16,0 min (PD1), mostrando boa separação da 

glibenclamida (Figura 31). 

 

 

 

 

A 
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EOF 

EOF EOF 



84 
 
 

 
 

 

o HPLC 

 

 

Figura 29: Cromatograma da glibenclamida (0,3 mg/mL) exposta à degradação forçada por 
hidrólise (água). Picos: glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL.; produto de degradação (PD 1). 
Condições: Coluna Synergi Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 
3,35 ajustado com ácido acético) eluição: gradiente linear de 5% a 100% de acetonitrila em 60 
minutos, detecção UV 225 nm, temperatura 25ºC e vazão 1 mL/min. 

 

o CZE 

 

Figura 30: Eletroferograma da glibenclamida exposta à degradação forçada por hidrólise (água) 
Picos: glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL.; produto de degradação (PD 1). Condições: tampão 
tetraborato de sódio 20 mmol/L com pH 9,6; Tensão +20 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µ µm I. 
D), detecção UV  a 225 nm e injeção por pressão 0,5 psi/ 5 s. 

 

 

GLB 
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EOF + 

PD 1 
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o MEKC 

 

 

Figura 31: Cromatograma da glibenclamida exposta à degradação forçada por hidrólise (água). 
Picos: glibenclamida (GLB) 0,30 mg/mL.; produto de degradação (PD 1). Condições: eletrólito 
tetraborato de sódio a 20 mmol/L, fosfato de sódio dibásico  20 mmol/L, dodecil sulfato de sódio 
50 mmol/L e acetonitrila 10%; pH 8,90; Tensão +15 kV;  temperatura 25ºC; detecção UV  a 225 
nm e injeção por pressão 0,5 psi/ 5 s. 

 

 

4.1.4.2 Degradação por hidrólise ácida 

 

Após 7 dias de exposição da glibenclamida em solução de ácido clorídrico 

0,1 mol/L à temperatura de 70ºC em banho-maria, foi evidenciado o seguinte: 

na metodologia por HPLC (Figura 32), um pico de degradação a 31,5 minutos 

(PD 1). Utilizando a eletroforese capilar, observou-se que a metodologia CZE 

(Figura 33) mostrou um produto de degradação a 1,8 min (PD 1), o qual é 

carregado pelo fluxo eletrosmótico (deve se tratar de um composto com carga 

neutra); por outro lado, a metodologia MEKC (Figura 34) confirmou a presença 

de um produto de degradação a 16,0 min (PD 1). Na segunda etapa da 

degradação, a glibenclamida foi exposta por 3 horas à solução de HCl 0,1 

mol/L à temperatura de 70ºC em banho-maria; foi evidenciada a mesma 

formação do produto, porém com os critérios de degradação de 10 a 30% 

estabelecidos no planejamento da degradação. 

 

PD 1 

GLB 

EOF 
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o HPLC 

 

Figura 32: Cromatograma da glibenclamida exposta à degradação forçada por hidrólise ácida 
(HCl 0,1 M). Picos: glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL e o produto de degradação (PD 1). Após 7 
dias de exposição a HCl 0,1 M; 70ºC (A) e após 2 horas de exposição a HCl 0,1 M; 70 °C(B). 
Condições: Coluna Synergi Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 
3,35 ajustado com ácido acético) eluição: gradiente inicial 5% e final 100% de acetonitrila em 60 
minutos, detecção UV 225 nm, temperatura 25ºC e vazão 1 mL/min. 

 

o CZE 

 

Figura 33: Eletroferograma da glibenclamida exposta à degradação forçada por hidrólise ácida. 
Picos: glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL.; e o produto de degradação 1 (PD 1). Após 7 dias de 
exposição a HCl 0,1 M; 70ºC (A) e após 2 horas de exposição a HCl 0,1 M; 70ºC (B). Condições: 
tampão tetraborato de sódio 20 mmol/L com pH 9,6; Tensão +20 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 
µm I. D), detecção UV  a 225 nm e injeção por pressão 0,5 psi/ 5 s. 
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o MEKC 

 

Figura 34: Cromatograma da glibenclamida exposta à degradação forçada por hidrólise ácida. 
Picos: glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL.; PD 1. Após 7 dias de exposição a HCl 0,1 M; 70ºC (A) e 
após 2 horas de exposição a HCl 0,1 M; 70ºC (B). Condições: eletrólito tetraborato de sódio a 20 
mmol/L, fosfato de sódio dibásico 20 mmol/L, dodecil sulfato de sódio 50 mmol/L e acetonitrila 
10%; pH 8,90; Tensão +15 kV; temperatura 25ºC; detecção UV  a 225 nm e injeção por pressão 
0,5 psi/ 5 s. 

 

4.1.4.3 Degradação por hidrólise básica 

Após 7 dias de exposição da glibenclamida à solução de hidróxido de sódio 

0,1 mol/L à temperatura de 70ºC em banho-maria, foi evidenciado o seguinte: a 

metodologia por HPLC (Figura 35) mostrou dois picos de degradação a 25,5 

minutos (PD 2) e a 31,5 minutos (PD 1). Utilizando a eletroforese capilar em 

solução livre CZE (Figura 36), observou-se dois produtos de degradação: a 1,8 

min (PD 1), o qual é carregado pelo fluxo eletrosmótico (deve se tratar de um 

composto com carga neutra) e a 2,9 min (PD 2); por outro lado, a metodologia 

MEKC (Figura 37) confirma a presença de dois produtos de degradação a 6,8 

minutos (PD 2) e a 16 minutos (PD 1). 
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o HPLC 

 

 

 

Figura 35: Cromatograma da glibenclamida exposta à degradação forçada por hidrólise básica 
(hidróxido de sódio 0,1 M). Picos: glibenclamida (GLB), produto de degradação (PD 2) e PD 1. 
Condições: Coluna Synergi Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (aceton 
acetonitrila:água, pH 3,35 ajustado com ácido acético) eluição: gradiente inicial 5% e final 100% 
de acetonitrila em 60 minutos, detecção UV 225 nm, temperatura 25ºC e vazão 1 mL/min. 

 

o CZE 

 

 

Figura 36: Eletroferograma da glibenclamida exposta à degradação forçada por hidrólise básica 
(hidróxido de sódio 0,1 M). Picos: glibenclamida (GLB), PD 1 e PD 2. Condições: tampão 
tetraborato de sódio 20 mmol/L com pH 9,6; Tensão +20 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I. 
D), detecção UV  a 225 nm e injeção por pressão 0,5 psi/ 5 s. 
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o MEKC 

 

 

Figura 37: Eletroferograma da glibenclamida exposta à degradação forçada por hidrólise básica 
(hidróxido de sódio 0,1 M). Picos: glibenclamida (GLB), PD 1 e PD 2. Condições: eletrólito 
tetraborato de sódio a 20 mmol/L, fosfato de sódio dibásico 20 mmol/L, dodecil sulfato de sódio 
50 mmol/L e acetonitrila 10%; pH 8,90; Tensão +15 kV;  temperatura 25ºC; detecção UV  a 225 
nm e injeção por pressão 0,5 psi/ 5 s. 

 

4.1.4.4 Degradação por hidrólise neutra 

Após 7 dias de exposição da glibenclamida à solução tampão fosfato 

dibásico 0,1 mol/L (pH 8,0) à temperatura de 70ºC em banho-maria, foi 

evidenciado o seguinte: na metodologia por HPLC (Figura 38),  um pico de 

degradação em 31,5 (PD 1) foi originado. Utilizando a eletroforese capilar em 

solução livre CZE (Figura 39) também se observou um produto de degradação 

(PD 1) a 1,8 min; por outro lado, a metodologia MEKC (Figura 40) confirma a 

presença de produto de degradação 1 (16,0 min). 
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Figura 38: Cromatograma da glibenclamida exposta à degradação forçada por hidrólise neutra 
(Na2HPO4  0,1 M). Picos: glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL e PD 1. Condições: Coluna Synergi 
Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 3,35 ajustado com ácido 
acético) eluição: gradiente inicial 5% e final 100% de acetonitrila em 60 minutos, detecção UV 
225 nm, temperatura 25ºC e vazão 1 mL/min. 

 

o CZE 

 

 

Figura 39: Eletroferograma da glibenclamida exposta à degradação forçada por hidrólise 
neutra (Na2HPO4  0,1 M). Picos: glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL.; produto de degradação 1 
(PD 1). Condições: tampão tetraborato de sódio 20 mmol/L com pH 9,6; Tensão +20 kV, coluna 
capilar (40,2 cm x 75 µm I. D), detecção UV  a 225 nm e injeção por pressão 0,5 psi/ 5 s. 
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o MEKC 

 

 

 

Figura 40: Cromatograma da degradação forçada da glibenclamida exposta à hidrólise neutra 
(Na2HPO4 0,1 M). Picos: glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL e PD 1. Condições: eletrólito 
tetraborato de sódio a 20 mmol/L, fosfato de sódio dibásico  20  mmol/L, dodecil sulfato de 
sódio 50 mmol/L e acetonitrila 10%; pH 8,90; Tensão +15 kV;  temperatura 25ºC; detecção UV  
a 225 nm e injeção por pressão 0,5 psi/ 5 s. 

 

4.1.4.5 Degradação por oxidação 

Após 7 dias de exposição da glibenclamida à solução de peróxido de 

hidrogênio (H2O2 0,3%) em ambiente protegido da luz, não foi evidenciado 

nenhum pico extra aplicando-se as metodologias desafiadas (Figuras 41, 42 e 

43). 
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o HPLC 

 

Figura 41: Cromatogramas da glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL, exposta à degradação por 
oxidação (H2O2 0,3%). Condições: Coluna Synergi Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase 
móvel (acetonitrila:água, pH 3,35 ajustado com ácido acético) eluição: gradiente inicial 5% e 
final 100% de acetonitrila em 60 minutos, detecção UV 225 nm, temperatura 25ºC e vazão 1 
mL/min. 

o CZE 

 

Figura 42: Eletroferogramas da glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL, exposta à degradação por 
oxidação (H2O2 0,3%). Condições: tampão tetraborato de sódio 20 mmol/L com pH 9,6; 
Tensão +20 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I. D), detecção UV  a 225 nm e injeção por 
pressão 0,5 psi/ 5 s. 
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o MEKC 

 

Figura 43: Eletroferogramas da glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL. exposta à degradação por 
oxidação (H2O2 0,3%). Condições: eletrólito tetraborato de sódio a 20 mmol/L, fosfato de sódio 
dibásico  20 mmol/L, dodecil sulfato de sódio 50 mmol/L e acetonitrila 10%; pH 8,90; Tensão 
+15 kV;  temperatura 25ºC; detecção UV  a 225 nm e injeção por pressão 0,5 psi/ 5 s. 

4.1.4.6 Degradação por fotólise 

Após 60 horas de exposição da glibenclamida em estado sólido à fotólise, 

não foi evidenciado nenhum pico extra (Figuras 44, 45 e 46). 

o HPLC 

 

Figura 44: Cromatogramas da glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL. exposta à fotólise (pelo periodo 
de 60 horas). Condições: Coluna Synergi Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel 
(acetonitrila:água, pH 3,35 ajustado com ácido acético) eluição: gradiente inicial 5% e final 
100% de acetonitrila em 60 minutos, detecção UV 225 nm, temperatura 25ºC e vazão 1 
mL/min. 
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o CZE 

 

 

Figura 45: Eletroferograma da glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL, exposta à fotólise (pelo período 
de 60 horas). Condições: tampão tetraborato de sódio 20 mmol/L com pH 9,6; Tensão +20 kV, 
coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I. D), detecção UV  a 225 nm e injeção por pressão 0,5 psi/ 5 
s. 

 

o MEKC 

 

 

Figura 46: Eletroferograma da glibenclamida (GLB) 0,3 mg/mL. exposta à fotólise (pelo período 
de 60 horas). Condições: eletrólito tetraborato de sódio a 20 mmol/L, fosfato de sódio dibásico  
20 mmol/L, dodecil sulfato de sódio 50 mmol/L e acetonitrila 10%; pH 8,90; Tensão +15 kV;  
temperatura 25ºC; detecção UV  a 225 nm e injeção por pressão 0,5 psi/ 5 s. 
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4.1.5 Identificação dos produtos de degradação forçada mediante 

espectrometria de massas 

A glibenclamida foi submetida a diferentes condições de estresse com o 

intuito de elucidar os produtos de degradação presentes na degradação 

forçada desta molécula; para tanto, foi utilizada a técnica da cromatografia 

líquida acoplada à espectrometria de massas (HPLC-MS). 

Na degradação forçada desta molécula, foram originados dois produtos de 

degradação: o produto de degradação 1 (PD 1) e o produto de degradação 2 

(PD 2). O PD 1 foi identificado completamente, tanto o ion precursor como os 

íons fragmentados. PD 2 teve identificada sua relação massa/carga, porém, 

não é apresentado nesta parte porque na validação da metodologia foi 

originado um produto de degradação além dos já encontrados na degradação 

forçada básica e não foi possível diferençar de qual composto trataria-se, pelo 

que deverão ser feitas análises complementares para elucidar totalmente os 

outros dois produtos de degradação encontrados. 

 

o Produto de degradação 1 

No presente estudo, foi identificado o produto de degradação PD 1, formado 

nas seguintes degradações: hidrólise (água), hidrólise ácida, hidrólise básica e 

hidrólise neutra, cujo peso molecular foi de 369 (m/z) no modo ESI (+), com 

tempo de retenção no método cromatográfico tR = 31,50 min; e tempos de 

migração tM: 1,80 min  no método CZE e tM: 16,00 no método MEKC. Trata-se 

do composto (4-[2-(5-chloro-2-methoxybenzamido) ethyl} benzenesulfonamide; 

este produto de degradação se refere à eliminação do grupo cicloexil 

aminocarbonilo da glibenclamida, como pode ser visto na Figura 47. Este 

produto de degradação está identificado na Farmacopeia Europeia31,79,23 e na 

Farmacopeia Americana, como uma impureza da glibenclamida. O espectro de 

massas do PD1 está retratado na Figura 48. 
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Figura 47: Estrutura do íon de m/z 369, produto da degradação da glibenclamida por hidrólise. 

 

 

Figura 48: Espectro de massa do produto de degradação 1 (PD1). 

 

o MS2 

 

A fragmentação do íon precursor consiste na colisão deste com um gás 

neutro, o qual é acompanhado pelo aumento da energia interna que induz 

decomposição com muita probabilidade de fragmentação. Os fragmentos 

originados a partir do íon precursor (íon produto) são formados pela colisão que 

induz a dissociação. A distribuição da razão m/z dos íons resultantes do 

processo depende das características do íon precursor e da quantidade de 

energia cinética translacional que será convertida em energia vibracional 

interna. 
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A seleção por massas e a posterior fragmentação do PD1 (m/z 369) gerou 

os íons de m/z 169 e 141, conforme mostrado na Figura 50. As estruturas 

moleculares estão retratadas na Figura 49. 

 

 

 

Figura 49: Fragmentação do produto de degradação 1 (PD1). 

 

 

 

Figura 50: Espectro de massas da fragmentação do produto de degradação 1 (PD 1). 
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4.1.6 Aprimoramento da metodologia desenvolvida 

Foi realizada o aprimoramento da metodologia, diminuindo o tempo de 

análise de 75 minutos para 20 minutos. A separação do pico da glibenclamida 

com os produtos de degradação foi considerada satisfatória.  Nas Figuras 51 a 

55, estão retratados os principais sistemas testados para o aprimoramento da 

metodologia. 

 

Figura 51: Cromatograma da glibenclamida utilizando o sistema 1. Condições: Coluna Synergi 
Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 3,35 ajustado com ácido 
acético) eluição: gradiente (5 a 100% de acetonitrila em 60 minutos), detecção UV 225 nm, 
temperatura 25ºC e vazão 1,0 mL/min. 
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Figura 52: Cromatograma da glibenclamida utilizando o sistema 2. Condições: Coluna Synergi 
Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 4,20 ajustado com ácido 
acético) eluição: gradiente, detecção UV 225 nm, temperatura 25ºC e vazão 1,4 mL. 
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Figura 53: Cromatograma da glibenclamida utilizando o sistema 3. Condições: Coluna Synergi 
Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 4,20 ajustado com ácido 
acético) eluição: gradiente, detecção UV 225 nm, temperatura 25ºC e vazão 1,4 mL. 
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Figura 54: Cromatograma da glibenclamida utilizando o sistema 4. Condições: Coluna Synergi 
Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 4,20 ajustado com ácido 
acético) eluição: gradiente, detecção UV 225 nm, temperatura 25ºC e vazão 1,4 mL. 
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Figura 55: Cromatograma da glibenclamida utilizando o sistema 5. Condições: Coluna Synergi 
Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 4,20 ajustado com ácido 
acético) eluição: gradiente, detecção UV 225 nm, temperatura 25ºC e vazão 1,4 mL. 

 Foi escolhido o sistema 5, por ter sido aquele que apresentou menor tempo 

de análise. Na Figura 56, estão retratados os tempos de retenção tanto da 

glibenclamida quanto dos produtos de degradação. 

 

Figura 56: Aprimoramento da metodologia. 
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4.1.7 Validação da metodologia desenvolvida utilizando a cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC) 

4.1.7.1 Especificidade 

A especificidade é a capacidade que um método tem de avaliar, de forma 

inequívoca, a substância em exame na presença de componentes que 

poderiam interferir em sua determinação numa mistura complexa79. 

As Figuras 57 a 59 mostram os resultados da pesquisa de interferentes a 

partir dos excipientes da amostra comercial e da degradação forçada: não há 

interferência na quantificação da glibenclamida16,29.  Portanto, o método 

demonstrou ser aplicável à quantificação da glibenclamida na amostra 

comercial. 

 

Pesquisa de interferentes a partir do placebo 

 

 

Figura 57: Cromatograma do padrão de glibenclamida 0,3 mg/mL. Condições: Coluna Synergi 
Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 4,20 ajustado com ácido 
acético) eluição: gradiente, detecção UV 225 nm, temperatura 25 ºC,  vazão 1,4 mL/min  e volume 
de injeção 10 µL. 
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Figura 58: Cromatograma da amostra de glibenclamida 0,3 mg/mL. Condições: Coluna Synergi 
Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 4,20 ajustado com ácido 
acético) eluição: gradiente, detecção UV 225 nm, temperatura 25 ºC,  vazão 1,4 mL/ min e 
volume de injeção 10 µL. 

 

Figura 59: Cromatograma do placebo da amostra de glibenclamida 0,3 mg/mL. Condições: 
Coluna Synergi Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 4,20 
ajustado com ácido acético) eluição: gradiente, detecção UV 225 nm, temperatura 25 ºC,   vazão 
1,4 mL/min e volume de injeção 10 µL. 
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O método para a determinação da glibenclamida apresentou-se seletivo, 

uma vez que não houve pico interferente no tempo de retenção do ativo na 

solução do placebo e na amostra da glibenclamida. 

Pesquisa de interferentes a partir do teste de estresse 

Nas análises feitas, foi verificada a degradação da glibenclamida nas 

condições de hidrólise básica e hidrólise ácida. 

Na hidrólise básica do padrão, formaram-se três produtos de degradação; 

nas amostras, verificou-se a presença de mais um produto de degradação, que 

também formava-se no placebo; assim, a metodologia foi capaz de identificar a 

degradação de um excipiente da formulação.(Figuras 60,61 e 62) 

Na hidrólise ácida, foi verificada a presença de um produto de 

degradação. Nas análises feitas com a amostra e o placebo, nos tempos e 

meios de degradação estabelecidos, não ocorreu formação de outros 

compostos de degradação.(Figuras 63, 64 e 65) 

 

Figura 60: Cromatograma do padrão da glibenclamida exposta à degradação forçada básica. 
Condições: Coluna Synergi Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 
4,20 ajustado com ácido acético) eluição: gradiente, detecção UV 225 nm, temperatura 25 ºC,  
vazão 1,4 mL/min e volume de injeção 10 µL. 
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Figura 61: Cromatograma da amostra da glibenclamida exposta à degradação forçada básica. 
Condições: Coluna Synergi Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 
4,20 ajustado com ácido acético) eluição: gradiente, detecção UV 225 nm, temperatura 25 ºC,  
vazão 1,4 mL/min e volume de injeção 10 µL. 

 

 

Figura 62: Cromatograma do placebo da amostra da glibenclamida exposta à degradação 
forçada básica. Condições: Coluna Synergi Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel 
(acetonitrila:água, pH 4,20 ajustado com ácido acético) eluição: gradiente, detecção UV 225 nm, 
temperatura 25 ºC,  vazão 1,4 mL/min e volume de injeção 10 µL. 
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Figura 63: Cromatograma do padrão da glibenclamida exposta à degradação forçada ácida. 
Condições: Coluna Synergi Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 
4,20 ajustado com ácido acético) eluição: gradiente, detecção UV 225 nm, tempera temperatura 
25 ºC,  vazão 1,4 mL/min e volume de injeção 10 µL. 

 

Figura 64: Cromatograma da amostra da glibenclamida exposta à degradação forçada ácida. 
Condições: Coluna Synergi Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel (acetonitrila:água, pH 
4,20 ajustado com ácido acético) eluição: gradiente, detecção UV 225 nm, temperat temperatura 
25 ºC,  vazão 1,4 mL/min e volume de injeção 10 µL. 
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Figura 65: Cromatograma do placebo da amostra de glibenclamida exposta à degradação 
forçada ácida Condições: Coluna Synergi Polar-RP, 250 × 4.6 mm, i.d. 4 µm, fase móvel 
(acetonitrila:água, pH 4,20 ajustado com ácido acético) eluição: gradiente, detecção UV 225 nm, 
temperatura 25 ºC,  vazão 1,4 mL/min e volume de injeção 10 µL. 

 

 

4.1.7.2 Linearidade para o teor 

Após serem definidos os parâmetros, foi construída a curva de 

calibração num intervalo de concentrações de 0,210 a 0,360 mg/mL de  

glibenclamida (Figura 66, Tabela  5).  Obteve-se linearidade, com  coeficiente  

de  correlação   de   r= 0,998 

Segundo a Anvisa12, o coeficiente de correlação de linearidade acima 

de 0,99 é satisfatório22,77. 
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Figura 66: Curva de calibração de glibenclamida na faixa de concentrações de 0,210 a 0,36  

mg/mL; detecção UV 225 nm. 

 

Tabela 5: Resultados experimentais obtidos na determinação da curva de 
calibração do teor 

 

Concentração de leitura 

(mg/mL) 

 

 

 

 

Área do pico  

(mAU) 

 

 

0,210 4139418,33 

0,240 4796817,00 

0,270 5093360,33 

0,300 

 

5738623,00 

0,330 6006708,67 

0,360 6569791,00 

Intercepto (A) 991551 

Inclinação (B) 15376566 

Desvio-padrão 61740,2 

Coeficiente de correlação  0,998 

*   Média de três leituras 
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4.1.7.3 Linearidade para os produtos de degradação 

Após serem definidos os parâmetros, foi construída a curva de 

calibração num intervalo de concentrações de 0,3 a 1,8 µg/mL de  

glibenclamida (Figura 67, Tabela  6).  Obteve-se linearidade, com coeficiente  

de  correlação   de   r= 0,995 

Segundo a Anvisa12, um coeficiente de correlação de linearidade acima 

de 0,99 e satisfatório22,77. 

 

Figura 67: Curva de calibração de glibenclamida na faixa de concentrações de 0,3 a 1,8  µg/mL.; 

detecção UV 225 nm. 
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Tabela 6: Resultados experimentais obtidos na determinação da curva de 
calibração dos produtos de degradação 

Concentração de leitura 

(µg/mL) 

 

 

 

 

Área do pico  

(mAU) 

 

 

0,3 5678,33 

0,6 11841,67 

0,9 17681,00 

1,2 

 

22442,00 

1,5 26365,33 

1,8 34816,33 

Intercepto (A) 402 

Inclinação (B) 18478284 

Desvio-padrão 1122,67 

Coeficiente de correlação  0,995 

*   Média de três leituras 

4.1.7.4 Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) 

O limite de detecção foi de 0,2005 µg/mL e o limite de quantificação foi 

de 0,60756 µg/mL. 

4.1.7.5 Precisão do sistema 

Dez injeções foram realizadas para demonstrar a precisão do sistema, 

tanto para a concentração do teor 0,300 mg/mL (100%) quanto para o limite de 

quantificação dos produtos de degradação 0,6 µg/mL (0,2%). Os resultados 

indicam que o desvio padrão relativo (%DPR), para a concentração do teor, foi 

0,34% e, para o limite de quantificação dos produtos de degradação, foi de 

4,5%. Portanto, a precisão da injeção foi considerada satisfatória, segundo os 

critérios de aceitação22,77. 

4.1.7.6 Precisão do método 

A precisão representa o grau de repetibilidade entre os resultados de 

análises individuais quando o procedimento é aplicado diversas vezes numa 

mesma amostra homogênea, em idênticas condições de testes. Normalmente, 

é expressa pelo coeficiente de variação em número significativo de amostras12, 

50, 79. 
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4.1.7.6.1 Repetibilidade 

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos na determinação da 

repetibilidade do método. Pode-se observar que o desvio-padrão relativo 

(%DPR) para a razão das áreas dos picos foi menor que 2%. Portanto, a 

precisão do método para a repetibilidade foi considerada satisfatória, segundo 

os critérios de aceitação12,22,50,77. 

4.1.7.6.2 Precisão intermediária 

A Tabela 7 também apresenta os resultados obtidos na determinação 

da precisão intermediária. Pode-se observar que o desvio padrão relativo 

(%DPR), para a razão das áreas dos picos, foi menor que 3%, para as três 

concentrações com as quais se trabalhou nos três dias consecutivos. Portanto, 

a precisão do método, para a precisão intermediária, foi considerada 

satisfatória, segundo os critérios de aceitação12,22,50,77. 

Tabela 7:  Resultados obtidos nas determinações da repetibilidade e da 
precisão intermediária do método 

Glibenclamida       

(%) 

Repetibilidade do 

método (%DPR) 

Precisão intermediária 

do método (%DPR) 

  80,0 ------- 2,95 

100,0 1,72 2,34 

120,0 ------- 2,27 

4.1.7.7 Exatidão 

O teste de recuperação está relacionado com a exatidão do método, o 

qual traduz o grau de concordância entre os resultados encontrados pelo 

método e um valor aceito como referência12,22,50,77,79. 

Os resultados obtidos para o teste de recuperação estão na faixa de 

97,54 a 102,86 %, apresentando boa recuperação12. 
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4.2 Cloridrato de metformina 

4.2.1 Determinação qualitativa e quantitativa do cloridrato de metformina 

matéria-prima 

4.2.1.1 Ponto de fusão 

A determinação do ponto de fusão do cloridrato de metformina (matéria-

prima) indicou transição para o estado líquido à temperatura de 226ºC, como 

descrito na Tabela 8, valor que se encontra na faixa descrita nos documentos 

oficiais27,59,79. 

 

Tabela 8: Resultados obtidos na determinação da faixa de fusão do cloridrato 
de metformina 

Réplicas Ponto de fusão (ºC) 

Primeira 225 

Segunda 227 

Terceira 226 

Média 226 

 

4.2.1.2 Espectrofotometria ultravioleta/visível 

O espectro de absorção da matéria-prima do cloridrato de metformina 

(0,010 mg/mL) no UV, apresentado na Figura 68, mostra pico único de maior 

absorvância a 232,7 nm, como está descrito na literatura oficial23,31,79. 

 

 

Figura 68: Espectro de absorção da cloridrato de metformina no UV-Visivel (10 µg/mL). 
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4.2.1.3 Espectrometria no infravermelho 

O espectro de absorção no infravermelho (IV) do cloridrato de metformina 

(matéria-prima) é apresentado na Figura 69, enquanto as atribuições das 

principais bandas de absorção estão descritas na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Frequências de absorção das principais bandas de absorção no 
espectro de infravermelho do cloridrato de metformina 

Frequências (cm-1) Atribuição 

1630 Deformação da banda N-H 

1565 Estiramento assimétrico da banda NCN 

1470,1440 e 1410 Deformações simétricas e assimétricas de metila 

1060 Estiramento da banda C-N 

 

 

Figura 69: Espectro de absorção no infravermelho do cloridrato de metformina. 

4.2.1.4 Cromatografia em camada delgada 

A identificação por cromatografia em camada delgada, apresentada na 

Figura 70, permitiu comparar a substância de referência do cloridrato de 

metformina com a matéria-prima da mesma substância. A principal mancha na 

placa cromatográfica obtida com a solução teste é similar em posição, cor e 

tamanho à solução de referência. Esta comparação foi realizada de acordo 

com as especificações da Farmacopeia Europeia31. 
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Figura 70: Análise cromatográfica do cloridrato de metformina. Condições: fase fixa: sílica gel 

GF 254; eluente: ácido acético glacial:1butanol:água 1:4:5 (v/v/v). 

 

4.2.1.5 Determinação do teor do cloridrato de metformina 

A determinação quantitativa do cloridrato de metformina (matéria-prima) 

foi realizada mediante titulação, como é recomendado pela Farmacopeia 

Europeia31, obtendo-se pureza de 98,8%. 

 

Tabela 10: Resultados da determinação quantitativa do cloridrato de metformina 
por titulação potenciometrica com ácido perclórico 0,1 N 

Réplicas Teor (mg) Teor (%) 

Primeira 97,7 97,7 

Segunda 99,4 99,4 

Terceira 99,4 99,4 

Média 98,8 98,8 

 

4.2.2 Desenvolvimento de metodologias de rastreamento ortogonais 

4.2.2.1 Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

O cloridrato de metformina é uma base altamente polar (pKa:11,5)59, sendo 

fracamente retido em fase estacionária apolar. Ensaios com diferentes 

concentrações de acetonitrila e metanol com diferentes pH, indicaram que a 

molécula não tem retenção satisfatória com  a coluna apolar C18; este fato 

pode ser explicado porque moléculas polares são as primeiras a eluir em fases 

estacionárias ligadas a grupos octadecil, porque não podem formar interações 
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hidrofóbicas com estas fases apolares. A Figura 71 apresenta a fraca interação 

da fase estacionária apolar com o cloridrato de metformina 

 

Figura 71: Perfil cromatográfico do sistema 8. Condições: coluna Bondclone RP C18 
Phenomenex®; fase móvel: metanol (B): solução de trietilamina 20 mmol/L pH 5,60 (ajustado 
com ácido acético glacial) (A); vazão 1,0 mL.min-1; volume injetado 20 µL; temperatura: 25ºC; 
detecção UV: 230 nm.; eluição em gradiente (20 a 100% de B em 60 minutos). 

Para o desenvolvimento da metodologia, foi utilizada a fase estacionária 

fenil-polar, já que esta apresenta mecanismo alternativo. Este mecanismo de 

retenção é baseado em interações  π-π, que acontecem entre as moléculas do 

analito e a fase estacionária (fenil-polar). Também foi verificado que o aumento 

na proporção do metanol incrementava o tempo de retenção do cloridrato de 

metformina. Quanto ao efeito do pH, quando este é incrementado, o tempo de 

retenção também aumenta. O pico do cloridrato de metformina até este ponto 

apresenta aceitável tempo de retenção para o objetivo que queríamos atingir, 

porém apresentava amplitude de banda inaceitável. Foi melhorada a amplitude 

da banda do pico, incluindo na fase aquosa da fase móvel 2,5 mmol/L de 

trietilamina, o que resultou em diminuição da largura de banda e também em 

diminuição do tempo de retenção. 

 

As condições do método desenvolvido estão expostas na Figura 72. 

MET 
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Figura 72: Perfil cromatográfico do cloridrato de metformina utilizando o sistema 27. Condições: 
coluna Synergi® Polar-RP Phenomenex®; fase móvel: metanol (B): solução de trietilamina 2,5 
mmol/L, pH 3,50 (ajustado com ácido acético glacial) (A); vazão 1,0 mL.min

-1
; volume injetado 20 

µL; temperatura: 25ºC; detecção UV: 230 nm.; eluição em gradiente (80 a 80% de B em 15 
minutos, 80 a 10% de B até 30 minutos). 

 

4.2.2.2 Eletroforese capilar (CE) 

4.2.2.2.1 Eletroforese capilar em zona (CZE) 

 

O cloridrato de metformina é uma base com valor de pKa de 11,5. Por 

conseguinte, pode concluir-se que, quando se trabalha com pH ácidos, se 

apresenta predominantemente na forma protonada. Este caráter iônico faz do 

cloridrato de metformina uma molécula adequada para a análise por 

eletroforese em zona. 

A fim de se obter a melhor condição, foram testados os seguintes tampões: 

fosfato de sódio monobásico, acetato de sódio e solução de trietilamina. 

Os resultados com o tampão fosfato de sódio monobásico não foram 

satisfatórios, porque o pico da molécula apresentava cauda muito pronunciada 

em diferentes pH, como pode ser observado na Figura 73. 

 

MET 
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Figura 73: Eletroferograma do cloridrato de metformina utilizando o sistema 19. Condições: 
capilar de sílica fundida 40,2 cm x 75 µm d.i. (30,0 cm até detector); eletrólito: tampão fosfato de 
sódio monobásico 20 mmol/L, pH 4,1; Tensão aplicada: +25 kV; temperatura 25 25ºC; injeção 
por pressão: 0,3 psi em 3 segundos. Detecção UV, 233 nm. 

 

O tampão acetato de sódio foi o seguinte a ser testado em várias 

concentrações e diferentes pHs. A melhor condição foi encontrada com a 

concentração de 50 mmol/L de acetato de sódio e pH de 4,0, com diminuição 

de cauda e melhor simetria do pico. O eletrólito seguinte testado foi a solução 

de trietilamina com pH baixo ajustado com ácido orto-fosfórico; este eletrólito 

apresentou também melhora na diminuição de cauda e na simetria do pico. A 

diferença deste tampão para o acetato de sódio está no tempo de migração, 

que foi quase o dobro do primeiro tampão. 

 

Estas metodologias foram consideradas alternativas para o monitoramento 

dos produtos de degradação originados na degradação forçada. As Figuras 74 

e 75 mostram as metodologias desenvolvidas com o tampão acetato de sódio e 

a solução de trietilamina, respectivamente. 

 

 

 

MET 
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Figura 74: Eletroferograma do cloridrato de metformina utilizando o  sistema 7. Condições: 
capilar de sílica fundida 40,2 cm x 75 µm d.i. (30,0 cm até detector); eletrólito: tampão acetato de 
sódio 50 mmol/L, pH 4,0; Tensão aplicada: +15 kV; temperatura 25ºC; injeção por pressão: 0,5 
psi em 5 segundos. Detecção UV, 233 nm. 

 

Figura 75: Eletroferograma do cloridrato de metformina utilizando o sistema 31. Condições: 
capilar de sílica fundida 40,2 cm x 75 µm d.i. (30,0 cm até detector); eletrólito: solução de 
trietilamina 40 mmol/L, pH 2,3; Tensão aplicada: +22 kV; temperatura 25ºC; injeção por pressão: 
0,3 psi em 3 segundos. Detecção UV, 233 nm. 

4.2.2.2.2 Cromatografia eletrocinética micelar 

Para o desenvolvimento da metodologia analítica a ser testada durante a 

degradação forçada, utilizaram-se, na primeira etapa, diversos eletrólitos, com 

os seguintes tampões: carbonato de amônio, tetraborato de sódio e borato; 

cada um destes junto ao surfactante dodecil sulfato de sódio.  

O maior problema encontrado com estes tampões foi que o pico do 

cloridrato de metformina apresentava significativa cauda; tentou-se diminui-la, 

MET 
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testando-se diversas concentrações dos tampões citados acima, diversos 

valores de pH, inclusão de solventes no eletrólito e na segunda diluição do 

padrão (eletrólito de corrida e água). Todas estas tentativas não tiveram 

resultado muito positivo. O gráfico representativo deste fato está exposto na 

Figura 76 

 

Figura 76: Cromatograma do cloridrato de metformina utilizando o sistema 14. Condições: 
capilar de sílica fundida 40,2 cm x 75 µm d.i. (30,0 cm até detector); eletrólito: tampão tetraborato 
10 mmol/L : dodecil sulfato de sódio 30 mmol/L, pH 9,30; Tensão aplicada: +10 kV; temperatura 
25ºC; injeção por pressão: 0,3 psi em 3 segundos. Detecção UV, 233nm. 

Na segunda etapa do desenvolvimento, foram testados os tampões acetato 

de sódio e trietilamina, já que estes tampões foram utilizados no 

desenvolvimento da metodologia de eletroforese capilar em zona (CZE) com 

sucesso. 

O eletrólito que teve melhor desempenho foi a solução de trietilamina 20 

mmol/L e dodecil sulfato de sódio 30 mmol/L, com valor de pH de 11,7; com 

este eletrólito, se conseguiu diminuir consideravelmente a cauda e melhorar 

também significativamente a simetria do pico de cloridrato de metformina. A 

metodologia desenvolvida com este modo de eletroforese capilar está 

mostrada na Figura 77 
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Figura 77: Cromatograma do cloridrato de metformina utilizando o sistema 38. Condições: 
capilar de sílica fundida 40,2 cm x 75 µm d.i. (30,0 cm até detector); eletrólito: solução de 
trietilamina 20 mmol/L : dodecil sulfato de sódio 30 mmol/L, pH 11,7; Tensão aplicada: +15 kV; 
temperatura 25ºC; injeção por pressão: 0,5 psi em 5 segundos. Detecção UV, 233nm. 

 

4.2.3 Degradação forçada do cloridrato de metformina 

 

A degradação forçada constitui uma prova para avaliar o comportamento 

dos princípios ativos a se estudar em situações de estresse. O objetivo destes 

ensaios é obter os produtos de degradação, que potencialmente poderiam 

aparecer em estudos de estabilidade, e determinar se as metodologias 

analíticas de rastreamento desenvolvidas são seletivas e permitem a 

quantificação do fármaco sem interferência dos produtos de degradação 

formados. 

A metodologia desenvolvida por HPLC não se mostrou satisfatória nos 

estudos de degradação forçada. Por esse motivo, foi desafiada a metodologia 

preconizada pela Farmacopeia Americana79 para as substâncias relacionadas 

do cloridrato de metformina. 
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4.2.3.1 Degradação por termólise 

Após 21 dias de exposição do cloridrato de metformina em estado sólido à 

temperatura de 70ºC em estufa, não foram evidenciados picos extras nas 

metodologias desafiadas (Figuras 78, 79 e 80). 

o HPLC 

 

Figura 78: Cromatograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL. exposto à degradação 
por termólise por 21 dias.Condições: Coluna Bondclone® C18  Phenomenex®; fase móvel: 
tampão cloreto de sódio 8,5 mmol/L + heptanossulfonato de sódio 2,5 mmol/L : acetonitrila 
(90:10);  vazão 1,0 mL min-1; volume injetado 20 µL; temperatura: 30°C; detecção UV: 210  nm. 

o CZE 

 

 

Figura 79: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL, exposto à 
degradação por termólise por  21 dias. Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L pH 2,3; 
Tensão +22 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura  25 
ºC e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

MET 

MET 
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o MEKC 

 

Figura 80: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL, exposto à 
degradação por termólise por 21 dias. Condições: eletrólito solução de trietilamina 20 mmol/L, 
dodecil sulfato de sódio 30 mmol/L, pH 11,7; Tensão +15 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm 
I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC  e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

4.2.3.2 Degradação por hidrólise 

Após 7 dias de exposição do cloridrato de metformina em solução (água) 

à temperatura de 70ºC em banho-maria, não foram evidenciados picos extras 

nas metodologias desafiadas (Figuras 81, 82 e 83).  

o HPLC 

 

Figura 81: Cromatograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL, exposto à 
degradação por hidrólise (água). Condições: Coluna Bondclone® C18  Phenomenex®; fase 
móvel: tampão cloreto de sódio 8,5 mmol/L + heptanossulfonato de sódio 2,5 mmol/L : 
acetonitrila (90:10);  vazão 1,0 mL min-1; volume injetado 20 µL; temperatura: 30°C; detecção 
UV: 210  nm. 

 

MET 
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o CZE 

 

Figura 82: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL, exposto à 
degradação por hidrólise (água). Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L com pH 2,3; 
Tensão +22 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC 
e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

 

o MEKC 

 

 

Figura 83: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 µg/mL, exposto à 
degradação por hidrólise (água). Condições: eletrólito solução de trietilamina 20 mmol/L, dodecil 
sulfato de sódio 30 mmol/L, pH 11,7; Tensão +15 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), 
detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC  e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

 

 

MET 
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4.2.3.3 Degradação por hidrólise ácida 

Após 7 dias de exposição do cloridrato de metformina à solução de ácido 

clorídrico 0,1 M, à temperatura de 70ºC em banho-maria, foi observado o 

seguinte: pela metodologia por HPLC  (Figura 84), foram evidenciados três 

produtos de degradação. Pela metodologia utilizando a eletroforese capilar em 

zona (Figura 85), se observaram também a formação de três produtos de 

degradação. A metodologia MEKC (Figura 86) apresentou 2 produtos de 

degradação. As metodologias por HPLC e CZE foram as que apresentaram os 

melhores resultados, tanto na separação entre os picos, quanto à simetria dos 

mesmos.  

 

o HPLC 

 

Figura 84: Cromatograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL, exposto à 
degradação por hidrólise ácida. Condições: Coluna Bondclone® C18  Phenomenex®; fase 
móvel: Tampão cloreto de sódio 8,5 mmol/L + Heptanossulfonato de sódio 2,5 mmol/L : 
Acetonitrila (90:10);  vazão 1,0 mL min-1; volume injetado 20 µL; temperatura: 30°C; detecção 
UV: 210  nm. 
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o CZE 

 

Figura 85: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL exposto à 
degradação por hidrólise ácida. Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L com pH 2,3; 
Tensão +22 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200, temperatura 25ºC e 
injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

o MEKC 

 

Figura 86: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL, exposto à 
degradação por hidrólise ácida. Condições: eletrólito solução de trietilamina 20 mmol/L, dodecil 
sulfato de sódio 30 mmol/L pH 11,7; Tensão +15 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D), 
detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC  e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

4.2.3.4 Degradação por hidrólise básica 

Após 3 horas de exposição do cloridrato de metformina a uma solução de 

hidróxido de sódio 0,1 M, à temperatura de 70ºC em banho-maria, foi 

evidenciado o seguinte: pela metodologia por HPLC (Figura 87), foram 

detectados três produtos de degradação. Utilizando a eletroforese capilar em 

MET 
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zona (Figura 88), detectou-se a formação de três produtos de degradação. A 

metodologia MEKC (Figura 89) apresentou também três produtos de 

degradação. 

o HPLC 

 

Figura 87: Cromatograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL, exposto à 
degradação por hidrólise basica. Condições: Coluna Bondclone® C18  Phenomenex®; fase 
móvel: tampão cloreto de sódio 8,5 mmol/L + heptanossulfonato de sódio 2,5 mmol/L : 
acetonitrila (90:10); vazão 1,0 mL min

-1
; volume injetado 20 µL; temperatura: 30°C; detecção UV: 

210  nm. 

 

o CZE 

 

 

Figura 88: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL exposto à 
degradação por hidrólise básica. Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L com pH 2,3; 
Tensão +22 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200, temperatura 25ºC e 
injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

MET 
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o MEKC 

 

Figura 89: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL, exposto à 
degradação por hidrólise básica. Condições: eletrólito solução de trietilamina 20 mmol/L, dodecil 
sulfato de sódio 30 mmol/L, pH 11,7; Tensão +15 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), 
detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC  e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

 

4.2.3.5 Degradação por hidrólise neutra 

Após 7 dias de exposição do cloridrato de metformina à solução de fosfato 

de sódio dibásico 0,1 mol/L (pH 8,0), à temperatura de 70 ºC em banho-maria, 

foi evidenciado o seguinte: pela metodologia por HPLC (Figura 90), 

observaram-se três picos de degradação. Utilizando a eletroforese capilar em 

zona (Figura 91), observou-se a formação de três produtos de degradação. A 

metodologia MEKC (Figura 92) apresentou dois produtos de degradação. A 

metodologia CZE foi a que apresentou melhores resultados tanto na separação 

entre os picos quanto na simetria dos mesmos.  
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o HPLC 

 

Figura 90: Cromatograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL. exposto à 
degradação por hidrólise neutra. Condições: Coluna Bondclone® C18  Phenomenex®; fase 
móvel: Tampão cloreto de sódio 8,5 mmol/L + heptanossulfonato de sódio 2,5 mmol/L : 
acetonitrila (90:10); vazão 1,0 mL min-1; volume injetado 20 µL; temperatura: 30°C; detecção 
UV: 210  nm. 

 

o CZE 

 

 

 

Figura 91: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL. exposto à 
degradação por hidrólise neutra. Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L com pH 2,3; 
Tensão +22 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC 
e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

MET 
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o MEKC 

 

Figura 92: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL, exposto à 
degradação por hidrólise neutra. Condições: eletrólito solução de trietilamina 20 mmol/L, dodecil 
sulfato de sódio 30 mmol/L, pH 11,7; Tensão +15 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), 
detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC  e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

4.2.3.6 Degradação por oxidação 

Após 7 dias de exposição do cloridrato de metformina à solução de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) 0,3%, em ambiente protegido da luz, foi 

evidenciado o seguinte: a metodologia por HPLC (Figura 93) mostrou um pico 

de degradação. Pela metodologia utilizando a eletroforese capilar em zona 

(Figura 94) se observaram também a formação de um produto de degradação. 

Na metodologia MEKC (Figura 95), também identificou-se um produto de 

degradação. 

o HPLC 

 

Figura 93: Cromatograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL, exposto à 
degradação por oxidação. Condições: Coluna Bondclone® C18  Phenomenex®; fase móvel: 
tampão cloreto de sódio 8,5 mmol/L + heptanossulfonato de sódio 2,5 mmol/L : acetonitrila 
(90:10);  vazão 1,0 mL min-1; volume injetado 20 µL; temperatura: 30°C; detecção UV: 210  nm. 
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o CZE 

 

Figura 94: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL exposto à 
degradação por oxidação. Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L com pH 2,3; Tensão 
+22 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e 
injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

o MEKC 

 

Figura 95: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL, exposto à 
degradação por oxidação. Condições: eletrólito solução de trietilamina 20 mmol/L, dodecil sulfato 
de sódio 30 mmol/L, pH 1,7; Tensão +15 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  
a 200 nm, temperatura 25ºC  e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

4.2.3.7 Degradação por fotólise 

Após 60 horas de exposição do cloridrato de metformina em estado sólido à 

fotólise, não foram evidenciados picos extras pelas metodologias desafiadas 

(Figuras 96, 97 e 98), o que indica que não houve alteração no fármaco para 

esta degradação. 

MET 

 

MET 
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o HPLC 

 
Figura 96: Cromatograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL. exposto à 
degradação fotolítica. Condições: Coluna Bondclone® C18  Phenomenex®; fase móvel: Tampão 
cloreto de sódio 8,5 mmol/L + heptanossulfonato de sódio 2,5 mmol/L : acetonitrila (90:10);  
vazão 1,0 mL min-1; volume injetado 20 µL; temperatura: 30°C; detecção UV: 210  nm. 

o CZE 

 

 

 

Figura 97: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL, exposto à 
degradação por fotólise. Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L, pH 2,3; Tensão +22 kV, 
coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e injeção por 
pressão 0,3 psi/ 3 s. 

 

 

 

MET 

MET 
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o MEKC 

 

Figura 98: Eletroferograma do cloridrato de metformina (MET) 0,30 mg/mL exposto à 
degradação por fotólise. Condições: eletrólito solução de trietilamina 20 mmol /L, dodecil sulfato 
de sódio 30 mmol/L, pH 11,7; Tensão +15 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção 
UV  a 200 nm, temperatura 25ºC  e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

 

4.2.4 Aprimoramento da metodologia desenvolvida 

Foram realizados testes mudando o comprimento do capilar e mudando a 

tensão aplicada. Os melhores resultados foram atingidos quando se mudou a 

tensão aplicada de + 22 kV para +18 kV. Na Tabela 11, estão apresentados os 

valores calculados da resolução entre os picos obtidos na degradação forçada 

ácida. 

Tabela 11: Resultados encontrados no aprimoramento da metodologia para 
mudança na tensão aplicada 

Picos 

Tensão +22 kV Tensão +18 kV 

Tempo de 
retenção 

Resolução 
Tempo de 
retenção 

Resolução 

Cloridrato de 
Metformina 

2,804 
  1,40 

3,388 
  1,73 

TRR* 1,06 2,979 
 2,04 

3,604 
 2,67 

TRR* 1,14 3,183 
7,07  

3,871 
8,57  

TRR* 1,46 4,067 
  

4,942 
  

* Tempo relativo de retenção 

 

Nas Figuras 99 e 100, estão retratados os eletroferogramas 

correspondentes ao aprimoramento da metodologia. 

MET 
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Figura 99: Eletroferograma correspondente ao aprimoramento da metodologia (mudança da tensão 

aplicada). Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L com pH 2,3; Tensão +22 kV, coluna 

capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e injeção por p injeção por 
pressão 0,3 psi/ 3 s. 

 

Figura 100: Eletroferograma correspondente ao aprimoramento da metodologia (mudança da 

tensão aplicada). Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L com pH 2,3; Tensão +18 kV, 

coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e injeção por 
pressão 0,3 psi/ 3 s. 
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4.2.5 Validação da metodologia desenvolvida utilizando a eletroforese 

capilar em zona (CZE) 

4.2.5.1 Especificidade 

A especificidade é a capacidade que um método tem de avaliar, de 

maneira inequívoca, a substância em exame na presença de componentes que 

poderiam interferir com sua determinação numa mistura complexa12,22,50,77,79. 

As Figuras 101 a 112 apresentam os resultados da pesquisa de 

interferentes a partir dos excipientes da amostra comercial e da degradação 

forçada, o que mostrou que não houve interferência na quantificação do 

cloridrato de metformina.  Portanto, o método demonstrou ser aplicável à 

quantificação do cloridrato de metformina na amostra comercial para estudos 

de estabilidade. 

 

Pesquisa de interferentes a partir do placebo 

 

 

Figura 101: Eletroferograma do cloridrato de metformina padrão. Condições: solução de trietilamina 
40 mmol/L pH 2,3; Tensão +18 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, 
temperatura 25ºC e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 
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Figura 102: Eletroferograma do cloridrato de metformina amostra. Condições: solução de 
trietilamina 40 mmol/L pH 2,3; Tensão +18 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 
200 nm, temperatura 25ºC e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

 

 

Figura 103: Eletroferograma do placebo. Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L pH 2,3; 
Tensão +18 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e 
injeção por pressão 0,3 psi/3 s. 
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Pesquisa de interferentes a partir do teste de estresse 

 

Nas análises feitas, foi verificada a degradação do cloridrato de metformina 

nas condições de hidrólise básica, hidrólise ácida e na degradação oxidativa. 

Na hidrólise básica, formaram-se dois produtos de degradação no padrão; 

nas amostras, também verificou-se a presença destes dois produtos e, no 

placebo, para a mesma degradação, não ocorreu a formação de nenhum 

produto. 

Na hidrólise ácida, foi verificada a presença de três produtos de 

degradação; tanto no padrão como na amostra e no placebo, não ocorreu 

formação de nenhum produto. 

Na degradação oxidativa, também foi verificada a presença de três 

produtos de degradação no padrão; nas amostras, verificou-se a presença de 

quatro produtos de degradação e, no placebo, não ocorreu formação de 

nenhum produto de degradação. 

 

 

Figura 104: Eletroferograma do padrão de cloridrato de metformina exposto à degradação básica (3 
horas). Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L pH 2,3; Tensão +18 kV, coluna capilar (40,2 
cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 
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Figura 105: Eletroferograma do cloridrato de metformina amostra exposto à degradação básica (3 
horas). Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L pH 2,3; Tensão +18 kV, coluna capilar (40,2 
cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

 

 

Figura 106: Eletroferograma do cloridrato de metformina placebo exposto à degradação básica (3 
horas). Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L pH 2,3; Tensão +18 kV, coluna capilar (40,2 
cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 
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Figura 107: Eletroferograma do cloridrato de metformina padrão exposto à degradação ácida (96 
horas). Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L pH 2,3; Tensão +18 kV, coluna capilar (40,2 
cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

 

 

 

Figura 108: Eletroferograma da amostra do cloridrato de metformina exposto à degradação ácida 
(96 horas). Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L pH 2,3; Tensão +18 kV, coluna capilar 
(40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 
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Figura 109: Eletroferograma do placebo exposto à degradação ácida (96 horas). Condições: 
solução de trietilamina 40 mmol/L pH 2,3; Tensão +18 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), 
detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

 

 

Figura 110: Eletroferograma do cloridrato de metformina padrão exposto à degradação oxidativa 
(168 horas). Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L pH 2,3; Tensão +18 kV, coluna capilar 
(40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 
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Figura 111: Eletroferograma do cloridrato de metformina amostra exposta à degradação oxidativa 
(168 horas). Condições: solução de trietilamina 40 mmol/L pH 2,3; Tensão +18 kV, coluna capilar 
(40,2 cm x 75 µm I.D.), detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 

 

 

Figura 112: Eletroferograma do placebo exposto à degradação oxidativa (168 horas). Condições: 
solução de trietilamina 40 mmol/L pH 2,3; Tensão +18 kV, coluna capilar (40,2 cm x 75 µm I.D.), 
detecção UV  a 200 nm, temperatura 25ºC e injeção por pressão 0,3 psi/ 3 s. 
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4.2.5.2 Linearidade para o teor 

Após serem definidos os parâmetros, foi construída a curva de calibração 

num intervalo de concentrações de 0,210 a 0,360 mg/mL de cloridrato de 

metformina (Figura 113, Tabela 12). Obteve-se boa linearidade, com 

coeficiente  de  correlação   de   r= 0,995 

Segundo Altria10, o coeficiente de correlação de linearidade acima de 

0,99 e a interseção perto da origem são satisfatórios para o método de 

eletroforese capilar. 

 

 

 

Figura 113: Curva de calibração do cloridrato de metformina na faixa de concentrações de 
0,210 a 0,360 mg/mL; detecção UV 200 nm; padrão interno, cloridrato de ioimbina (100 μg mL-
1); eletroforese capilar em zona. 
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Tabela 12: Resultados experimentais obtidos na determinação da curva de 
calibração do método específico por CZE 

Concentração de leitura (mg/mL) 

 

 

Relação das áreas*(A/A)** 

  0,2111 1,1288 

0,2413 1,3865 

0,2714 1,5301 

0,3016 1,8767 

0,3318 2,0781 

0,3619 2,2510 

Intercepto da curva   -0,4717 

Inclinação da curva   7,6092 

Desvio-padrão   0,04760 

Coeficiente de correlação r   0,995 

*   Média de três leituras. 
** Razão das áreas dos picos (cloridrato de metformina/cloridrato de ioimbina) 

4.2.5.3 Linearidade para os produtos de degradação 

Após serem definidos os parâmetros, foi construída a curva de 

calibração, num intervalo de concentrações de 0,1508 a 0,4523 µg/mL, de 

cloridrato de metformina (Figura 114, Tabela 13).  Obteve-se            

linearidade, com  coeficiente  de  correlação   de   r= 0,998.  

Segundo Altria10, o coeficiente de correlação de linearidade acima de 

0,99 e a interseção perto da origem são satisfatórios para o método de 

eletroforese capilar. 

Tabela 13: Resultados experimentais obtidos na linearidade para produtos de 
degradação do método por CZE 

Concentração de leitura (mg/mL) 

 

 

Relação das áreas* (A/A)** 

0,00015075 0,0008658 
0,00020100 0,0010611 

0,00025125 0,0014515 

0,00035175 0,0021237 

0,00045225 0,0026858 

Intercepto da curva -0,00012091 

Inclinação da curva 6,249 

Desvio-padrão 0,0000578039 

Coeficiente de correlação r 0,998 

*   Média de três leituras. 
** Razão das áreas dos picos (cloridrato de metformina/cloridrato de ioimbina) 
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Figura 114: Curva de calibração do cloridrato de metformina na faixa de concentrações de 
0,00015 a 0,00045 mg/mL; detecção UV 200 nm; padrão interno, cloridrato de ioimbina (0,100 
mg/mL); eletroforese capilar em zona. 

 

4.2.5.4 Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) 

O limite de detecção foi de 0,03053 µg/mL e o limite de quantificação foi 

de 0,09250 µg/mL, os resultados  indicam que o método utilizado apresenta 

limites aceitáveis para a quantificação dos produtos de degradação. 

4.2.5.5 Precisão do sistema 

 

4.2.5.5.1 Concentração do teor 

Dez injeções da mistura (cloridrato de metformina e cloridrato de 

ioimbina) foram realizadas para demonstrar a precisão do sistema para a 

concentração do teor. O desvio padrão relativo (%DPR) para a razão das 

áreas dos picos foi de 0,710%, menor que 1%. Portanto, a precisão da injeção 

foi considerada satisfatória, segundo os critérios de aceitação10. 
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4.2.5.5.2 Concentração de quantificação do produto de degradação 

Dez injeções da mistura (cloridrato de metformina e cloridrato de 

ioimbina) foram realizadas para demonstrar a precisão do sistema para a 

concentração dos produtos de degradação. O desvio padrão relativo (%DPR) 

para a razão das áreas dos picos foi de 7,677%, menor que 10%. Portanto, a 

precisão da injeção foi considerada satisfatória, segundo os critérios de 

aceitação22. 

4.2.5.6 Precisão do método 

A precisão representa o grau de repetibilidade entre os resultados de 

análises individuais quando o procedimento é aplicado diversas vezes numa 

mesma amostra homogênea, em idênticas condições de testes. Normalmente, 

é expressa pelo coeficiente de variação em número significativo de 

amostras12,22,62,77. 

 

4.2.5.6.1 Repetibilidade 

A Tabela 14 apresenta os resultados obtidos na determinação da 

repetibilidade do método. Pode-se observar que o desvio padrão relativo 

(%DPR) para a razão das áreas dos picos foi menor que 5%. Portanto, a 

precisão da injeção foi considerada satisfatória, segundo os critérios de 

aceitação12. 

 

 

4.2.5.6.2 Precisão intermediária 

A Tabela 24 também apresenta os resultados obtidos na determinação da 

precisão intermediária. Pode-se observar que o desvio padrão relativo (%DPR) 

para a razão das áreas dos picos foi menor que 5% para as três concentrações 

com  as quais se trabalhou nos três dias consecutivos. Portanto, a precisão da 

injeção foi considerada satisfatória, segundo os critérios de aceitação12. 
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Tabela 14: Resultados obtidos nas determinações da repetibilidade e da 
precisão intermediária do método específico por CZE 

Cloridrato de 

metformina (%) 

Repetibilidade do 

método (%DPR) 

Precisão intermediária 

do método (%DPR) 

  80,0 ------- 4,29 

100,0 3,96 4,53 

120,0 ------- 4,67 

 

4.2.5.7 Exatidão 

O teste de recuperação está relacionado com a exatidão do método, o 

qual traduz o grau de concordância entre os resultados encontrados pelo 

método e um valor aceito como referência12, 50,22. 

Os resultados obtidos para o teste de recuperação do cloridrato de 

metformina, estão na faixa de 99,69 a 103,43%, apresentando boa 

recuperação da metodologia. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 A identificação qualitativa da glibenclamida e do cloridrato de metformina 

matérias-primas foi realizada de maneira satisfatória. 

 A metodologia desenvolvida por cromatografia líquida de alta eficiencia 

para a glibenclamida mostrou-se eficiente no monitoramento dos produtos 

de degradação desta molécula. 

 Foram encontrados três produtos de degradação para a glibenclamida, 

utilizando a metodologia HPLC desenvolvida. 

 Foi identificado o produto de degradação da glibenclamida (4-[2-5-

chloro-2-methoxybenzamido) ethyl] benzenesulfonamide, utilizando-se a 

técnica hifenada LC-MS. 

 A metodologia por cromatografia líquida de alta eficiência com eluição 

em gradiente foi desenvolvida com boa separação entre a glibenclamida e 

seus produtos de degradação. O tempo de análise foi de menos de 15 

minutos. 

 A metodologia desenvolvida por eletroforese capilar em zona para o 

cloridrato de metformina teve boa performance no monitoramento dos 

produtos de degradação desta molécula. 

 Foram encontrados cinco produtos de degradação para o cloridrato de 

metformina utilizando a metodologia CZE desenvolvida 

 A metodologia por eletroforese capilar em zona foi desenvolvida com 

boa separação entre o cloridrato de metformina, seus produtos de 

degradação e o cloridrato de iombina (padrão interno). A metodologia 

permite a análise em menos de 12 minutos. 

 As duas metodologias foram validadas com resultados satisfatórios. 
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6 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Tendo em vista os achados deste trabalho, verifica-se, como perspectiva 

futura, a oportunidade de elucidar os seguintes pontos:  

 

a) identificar os dois produtos de degradação da glibenclamida que não 

foram identificados utilizando a metodologia otimizada, que foi validada 

com resultados satisfatórios; 

b) Identificar os produtos de degradação do cloridrato de metformina, 

utilizando a técnica hifenada CE-MS juntamente com o método validado 

que foi desenvolvido nesta pesquisa. 
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