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RESUMO 
 

Fitoestrógenos são compostos naturais de origem vegetal com atividade 

estrogênica. Estão sendo amplamente investigados para a prevenção de 

doenças crônicas, coronarianas, câncer de próstata e mama, na redução de 

riscos de osteoporose e alívio nos sintomas da menopausa. Entre os 

fitoestrógenos já utilizados encontram-se a daidzeína, genisteína e gliciteína 

em matrizes complexas como drogas e extratos vegetais, cápsulas e 

comprimidos, requerendo desenvolvimento e validação de metodologias para a 

determinação das isoflavonas. As metodologias propostas foram a 

cromatografia em camada delgada de alta eficiência (CCDAE) e a 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). A fase móvel acetato de 

etila:hexano (8:2 v/v) foi utilizada para determinação do perfil cromatográfico 

das isoflavonas agliconas daidzeína, gliciteína e genisteína e a fase móvel 

acetato de etila:tolueno:ácido fórmico (8: 1: 1 v/v/v) para isoflavonas 

glicosiladas e não glicosiladas por CCDAE. Para a determinação quantitativa 

das isoflavonas glicosiladas por CLAE foi proposta uma hidrólise ácida com 

HCl 3M e aquecimento em banho-maria durante uma hora, como tratamento 

prévio. A determinação analítica das isoflavonas daidzeína, genisteína, 

formononetina e biochanina A por CLAE, em modo isocrático foi realizada 

utilizando coluna cromatográfica monolítica Chromolith® RP-18, 100-4,6mm, 

fase móvel constituída por água:acetonitrila (6:4 v/v), vazão 0,6mL/min e 

detecção a 260nm. Os resultados obtidos mostraram linearidade com 

coeficiente de correlação de 0,9995 para daidzeína, 0,9996 para genisteína, 

0,9997 para formononetina e 0.9999 para biochanina A. A precisão e a 

exatidão apresentaram resultados satisfatórios. Boa resolução e rápida 

separação dos fármacos em formulações farmacêuticas também foram obtidas. 

Portanto, pode ser usado nas análises de rotina nos laboratórios de controle de 

qualidade de fitoterápicos. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Phytoestrogens are natural compounds of plants with estrogenic activity. 

They are being widely investigated in the prevention of chronic coronary 

diseases, in prostate and breast cancer, in the reduction of osteoporosis risk 

and relief of menopause symptoms. Among phytoestrogens already in use are 

daidzein, genistein and glycitein and they are present in complex matrix such as 

phytopharmaceuticals, plant extracts, capsules and tablets. These preparations 

require development and validation of methodologies for quantitative 

determination of isoflavones. The proposed methodologies include high 

performance thin layer chromatography (HPTLC) and high performance liquid 

chromatography (HPLC). The HPTLC coupled with densitometry can be used 

for quantitative analysis. The mobile phase constituted of ethyl acetate:hexane 

(8:2 v/v) was used to determine chromatographic profiles of isoflavone 

aglycones, daidzein, glycitein and genistein. The mobile phase constituted of 

ethyl acetate:toluene:formic acid (8:1:1 v/v/v) was used for determination of 

isoflavones glycosides and non-glycosides. For the quantitative determination of 

isoflavone glycosides with HPLC, an acid hydrolysis with 3M HCl and heating in 

water-bath for an hour was proposed as sample pretreatment step. The analytic 

determination of isoflavones daidzein, genistein, formononetin and biochanin A 

using HPLC was accomplished. The chromatography was carried out in 

isocratic mode with Chromolith®, a monolithic RP-18 column, (100x4.6mm) with 

mobile phase constituted of water:acetonitrile (6:4 v/v) operated at a flow rate of 

0.6mL/min and detection was made at 260nm. The results showed method 

linearity with correlation coefficient of 0.9995 to daidzein, 0.9996 for genistein, 

0.9997 for formononetin and 0.9999 for biochanin A. The precision and 

accuracy data presented satisfactory results. Good resolution and faster 

separation of compounds in pharmaceutical formulations were also obtained. 

The proposed method can be used in the routine analyses of 

phytopharmaceuticals in quality control laboratories. 
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1          INTRODUÇÃO 
 

 

 

O início do tratamento de doenças perde-se na antiguidade, tendo 

precedida a história escrita. Mitridates, rei de Ponto, Século II A.C., primeiro 

farmacologista experimental, já conhecia os opiáceos, a cila e inúmeras plantas 

tóxicas. No Papiro de Ebers, de 1550 A.C, descoberto em meados do século XIX 

em Luxor, no Egito, foram mencionadas cerca de 700 substâncias diferentes, 

incluindo extratos de plantas, metais como chumbo e cobre e venenos de animais, 

de procedências diversas (ALMEIDA, 1993).  

Até o século XIX, os recursos terapêuticos eram constituídos 

predominantemente por plantas e extratos vegetais (SIMÕES, 2001). No século 

passado, com a descoberta de antibióticos e seu amplo emprego na terapêutica 

juntamente com o progresso da química orgânica, os fármacos de origem sintética 

passaram a predominar o arsenal terapêutico (KOROLKOVAS; BURKHALTER, 

1982). Concomitantemente, as preparações de origem vegetal passaram a ter 

menor importância e descrédito pela classe médica devido a não serem 

produzidas de forma padronizadas, e consequentemente não reproduziam o efeito 

terapêutico desejado no organismo. Entretanto a partir da década de 1980 o 

mercado de fitoterápicos voltou a ocupar maior espaço (ALVES; SILVA, 2002). 

Com a valorização de hábitos mais saudáveis como consumo de produtos 

naturais, evidentes efeitos colaterais de medicamentos sintéticos, comprovação 

científica da atividade farmacológica dos fitoterápicos e o preço destes que, de 

maneira geral, tem sido mais acessível à população de menor poder aquisitivo o 

consumo de fitoterápicos tem crescido de 10 a 20% ao ano no mercado mundial 

(SOUZA; MIRANDA, 2004). 

A palavra fitoterapia é formada de dois radicais gregos: fito (phyton), que 

significa planta, e terapia (therapeía), que significa tratamento ou prevenção de 

doenças (SILVA; ALVES, 2002). 
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Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que cerca de 

80% da população mundial fazem uso de algum tipo de planta na busca de alívio 

de alguma sintomatologia dolorosa ou desagradável. Desse total, apenas 30% são 

por indicação médica (ALVES; SILVA, 2002). Embora o Brasil ocupe o 7º, no 

mercado consumidor de medicamentos (EMBRAPA, 2004), parte da população 

que não dispõe de recursos financeiros fazem uso das plantas medicinais 

associadas aos seus valores culturais, para tratamento da saúde.  

O Brasil inclui-se entre os países de maior biodiversidade mundial, 

abrigando cerca de 50 mil espécies de plantas (cerca de 20% de todas as 

existentes no planeta onde aproximadamente 2% já foram estudadas). Destacam-

se regiões como a Amazônia com 25-30 mil espécies de plantas, a Mata Atlântica 

com 16 mil, o Cerrado com 7 mil e as demais espécies distribuídas na Caatinga e 

na Floresta Subtropical (EMBRAPA, 2004).  

A estimativa do mercado mundial para medicamentos é de US $ 300 

milhões/ano, sendo 20 milhões derivados de substâncias ativas de plantas 

medicinais. Já a estimativa do mercado nacional de medicamentos é de 

aproximadamente US $ 8 bilhões/ano, com os derivados de plantas medicinais 

correspondendo a US $ 1,5 bilhão desse total. De 1999 para 2000 as vendas de 

fitoterápicos aumentaram 15%, enquanto o mercado de medicamento de origem 

sintética aumentou apenas 3 a 4%. (SOUZA; MIRANDA, 2004). 

Atualmente, a padronização e o controle de qualidade dos fitoterápicos é 

exigência legal para fins de registro destes medicamentos segundo resolução 

RDC n. 48 de 16/03/2004 (BRASIL, Resolução- RDC n. 48, de 16 de março de 

2004). 

Com a grande demanda de fitoterápicos no mercado e a necessidade de 

rígido controle de qualidade por órgãos governamentais, é necessário estabelecer 

procedimentos padronizados e validados de metodologia analítica para garantia 

da qualidade destes produtos. 
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As formulações farmacêuticas de isoflavonas segundo ANVISA,´é 

considerada como fitomedicamento pelas suas ações terapêuticas de diminuir as 

ondas de calor na mulher e baixar os níveis altos de colesterol. Neste trabalho é 

apresentado metodologia analítica para identificação e doseamento de isoflavonas 

para aplicação em seu controle de qualidade.  
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2          REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

 

 

2.1. Fitoestrógenos 

 

Fitoestrógenos são compostos naturais encontrados nas plantas, 

geralmente apresentando um anel fenólico em sua estrutura e produzem efeitos 

como de hormônios estrogênicos em animais e humanos. Incluem uma variedade 

de diversos compostos como isoflavonas encontradas na soja, lignanas 

encontradas em grãos, estilbenos, encontrados na casca de uvas, cumestanas, 

encontradas no trevo vermelho (Mueller, 2002; Alves; Silva, 2002). 

Desde a antiguidade, as ervas tem sido empregadas no tratamentos de 

patologias ginecológicas e obstétricas por diversas culturas (Alves; Silva, 2002). A 

partir da década de 1940, os fitoestrógenos assumiram um papel biológico e 

econômico importante com a eclosão de infertilidade em massa de ovelhas 

australianas que ingeriram alta quantidade de trevo vermelho, a chamada doença 

do trevo (clover disease) (Alves; Silva, 2002; Knight; Eden, 1995). 

 

2.1.2. Isoflavonas 

 

As plantas produzem uma variedade de compostos denominados 

metabólitos secundários, que resultam dependendo da via biossintética em 

flavonóides, taninos, terpenos, alcalóides entre outros. Na planta, estes compostos 

possuem funções como a defesa contra herbívoros e microorganismos, a proteção 

contra raios UV e atração de polinizadores. Estes compostos, no organismo 

podem tornar-se biologicamente ativos e são fontes de estudo de novos fármacos 

(SIMÕES et al., 2001).  

A biosíntese dos flavonóides, como as isoflavonas, um grupo de 

flavonóides, é a partir da via dos fenilpropanóides. As isoflavonas tem ocorrência 
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mais limitada que os flavonóides no reino vegetal, (SIMÕES et al., 2001; TAPIERO 

et al., 2002; GRYNKIEWIECZ et.al, 2005). As isoflavonas podem ocorrer em 

diversas formas moleculares: malonil glicosídeos e �-glicosídeos (Figura 1) que 

ocorrem naturalmente nos grãos de soja e derivados como farinha de soja. Podem 

sofrer transformações durante o processo de fabricação de ingredientes e 

alimentos à base de soja, havendo conversão parcial das formas esterificadas 

para as formas glicosiladas e agliconas. O aquecimento promove a conversão das 

formas malonil glicosídeos a acetil glicosídeos, e enzimas do tipo �-glicosidases, 

presentes naturalmente na soja podem liberar os �-glicosídeos, glicose e 

agliconas (LUI et al, 2003).  

Os níveis das proporções de isoflavonas nos vegetais variam em função do 

local de plantio, clima, disponibilidade de água e variabilidade da espécie vegetal. 

A forma de obtenção e processamento industrial do produto também influenciam 

nos teores finais de isoflavonas (ANVISA, 2003). A variabilidade no teor de 

isoflavonas da soja pode ser determinada geneticamente, locais de cultivo onde a 

temperatura média é mais baixa durante a maturação de vagem aumentam a 

concentração de isoflavonas (CARRÃO-PANIZZI, 2003). Estes fatores podem 

levar a dificultar a padronização da concentração isoflavonas caso não ocorra um 

controle efetivo da matéria-prima. 

 

 

2.1.3. Absorção e metabolismo 

 

As isoflavonas quando consumidas, são provavelmente hidrolisadas em 

parte pelo suco gástrico liberando as agliconas como daidzeína, genisteína e 

gliciteína (Figura 1) e sendo absorvidas diretamente no intestino ou 

biotransformadas por ação de bactérias glicosidases (TAPIERO et al., 2002; 

KNIGHT; EDEN 1995) em equol (produto de degradação bacteriana da daidzeína) 

ou 4-etilfenol (produto de degradação da genisteína) (TAPIERO et al., 2002; 

KNIGHT; EDEN 1995). Todos estes precursores e metabólitos exercem atividade 

estrogênica. Depois da absorção, as isoflavonas são transportadas para o fígado e 
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a eliminação geralmente ocorre via rim semelhantemente aos estrógenos 

endógenos (KNIGHT; EDEN, 1995; TAPIERO;TEW, 2002). Segundo os autores 

as isoflavonas genisteína e daidzeína podem ser derivadas de precursores como 

biocanina A e formononetina (TAPIERO et al., 2002; ALVES; SILVA, 2002).  
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Composto R1 R2 R3 

Daidzeina H H OH 

Genisteína OH H OH 

Gliciteína H OCH3 OH 

Biocanina A OH H OCH3 

Formononetina H H OCH3 

 
 

Composto                                      R1 R2 

Daidzina                                         H H 

Glicitina                                          H OCH3 

Genistina                                        OH H 

6”-O-acetil daidzina                       H H 

6”-O-acetil glicitina                        H OCH3 

6”-O-acetil genistina                      OH H 

6”-O-malonil daidzina                    H H 

6”-O- malonil glicitina                   OH OCH3 

6”-O- malonil genistina                  OH H 

 

Figura 1 – Estrutura química das principais isoflavonas da soja. 
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Nos órgãos-alvo, tendem a formar ligações estáveis com os receptores 

hormonais, principalmente os do tipo beta; apresentam, porém uma ação 

estrogênica muito fraca, o que lhes confere uma ação reguladora tanto em 

situações de hiper como de hipoestrogenismo (ALVES; SILVA, 2002). 

O efeito final das preparações fitohormonais no organismo humano 

dependerá de: 

-Quantidade de compostos (isoflavonas) ingeridos 
-Flora bacteriana normal 

A presença de certa microflora bacteriana é necessária para a devida 

metabolização e conjugação das isoflavonas e conseqüente absorção pela 

mucosa intestinal. Condições que alterem o equilíbrio bacteriano (diosbiose) 

podem afetar a captação destes compostos e diminuir os efeitos desejados: como 

o uso crônico de antibióticos e antiinflamatórios, constipação intestinal, 

proliferação exacerbada de Candida albicans etc. (KNIGHT; EDEN, 1995; ALVES; 

SILVA, 2002) 

-Trato digestivo em boas condições  
-Alterações da mucosa intestinal também afetam a absorção levando a (TAPIERO 

et al., 2002) atrofia pela idade, doenças que afetam a absorção da mucosa como 

colite ulcerativa e doença de Crohn), cirurgias etc. (ALVES; SILVA, 2002) 

-Função hepática íntegra 
O fígado produz ácido glicurônico que, excretado na luz intestinal, promove a 

conjugação de isoflavonas e agliconas para a absorção pela mucosa. Seu bom 

funcionamento também é necessário para a metabolização dos estrogênios. 

Conseqüentemente, doenças como hepatite crônica e cirrose hepática podem 

diminuir os efeitos das isoflavonas (ALVES; SILVA, 2002). 

-Transporte e distribuição 
As isoflavonas são transportadas pelas mesmas proteínas transportadoras 

de esteróides do sangue e também se apresentam em sua forma livre. Observou-

se, porém, que estes compostos têm baixa afinidade pelas proteínas plasmáticas, 

encontrando-se nas formas livres em maior quantidade que os estrogênios 

naturais ou sintéticos. A chegada às células-alvo dependerá da produção de 
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proteínas, da quantidade de esteróides naturais nelas presentes e dos 

mecanismos de irrigação tecidual (TAPIERO et al., 2002; ALVES; SILVA, 2002). 

 

2.1.4. Mecanismo de ação 

 

Os estrogênios estão relacionados às características femininas, controle 

reprodutivo e gravidez. Influenciam a pele, os ossos, o sistema cardiovascular e a 

imunidade (CLAPAUCH et al, 2002).      

As isoflavonas são fracamente estrogênicas. Podem agir de diferentes 

formas: como estrógenos e antiestrógenos, como inibidores de enzimas ligadas ao 

desenvolvimento do câncer como tiroxina proteína quinase, responsável pela 

indução tumoral promovida pela fosforilação dos oncogenes, a ribosomo S6 

quinase e a DNA topoisomerase I e II, enzimas que controlam o crescimento e a 

regulação celular, e como antioxidantes, propriedade comum dos polifenóis 

(KNIGHT; EDEN 1995). Embora estudos mostrem que os efeitos estrogênicos das 

isoflavonas sejam muito pequenos (1/1.000 a 1/100.000 inferior à atividade do 

estradiol), elas podem ao mesmo tempo exercer um efeito agonista sobre os 

estrogênios (QUEIROZ, 2004). Na presença dos estrogênios elas funcionam como 

antiestrógenos, competindo com ele pelos sítios de ligação nos receptores de 

estrógenos presentes na célula. Evita que este hormônio exerça seus efeitos 

negativos, como aumentar o risco de câncer de mama nas mulheres. Na ausência 

de estrogênio (menopausa), essas substâncias apresentam efeito estrogênico e 

substituem o hormônio que apresenta baixo nível, aliviando os sintomas 

indesejáveis da menopausa e reduzindo o risco de doenças cardiovasculares e 

osteoporose advindos da ausência do estrogênio humano (QUEIROZ, 2004). 

Daidzeína e genisteína são moléculas com similaridade estrutural com estrógeno. 

A ação é semelhante ao SERM (Selective Estrogen Receptor Modulator- 

moduladores seletivos de receptor de estrógenos). Existem SERMs específicos 

para a prevenção da osteoporose como raloxifeno e SERMs para tratamento de 

mulheres que tiveram câncer de seio como o tamoxifeno (HAIMOV-KOCHMAN, 

2005)  
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Ocupação de receptores 
As isoflavonas apresentam ligação preferencial aos receptores beta-

estrogênicos, sendo esta ligação mais estável que de outros estrogênios 

(MUELLER, 2002; ALVES; SILVA, 2002) e sugere-se que possa exercer ação 

através de caminhos separados daqueles dos estrógenos esteroidais clássicos 

(TAPIERO et. al., 2002). Formononetina e biochanina A (Figura 1) mostram 

afinidade pobre pelo receptor de estrógeno devido a presença de grupos 

metoxilados no anel B os quais são rapidamente desmetilados resultando 

daidzeína e genisteína respectivamente (TAPIERO et. al., 2002). 

A genisteína, tem atraído muita atenção, não somente por causa do seu 

efeito potencial anti-estrogênico, mas também porque inibe várias enzimas 

envolvidas em processos de carcinogênese. A concentração da genisteína na 

maioria dos produtos de soja varia de 1-2 mg/g. As populações orientais, que 

apresentam baixa incidência de câncer de mama e próstata, consomem de 28 mg 

de genisteína por dia, enquanto que nos EUA é somente de 1-3 mg/dia. Estudos 

sugerem que somente a genisteína, dentre as isoflavonas, possui efeito potencial 

na inibição do crescimento de células cancerosas em concentrações fisiológicas e 

que a daidzeína só exerce algum efeito se combinada com a genisteína 

(QUEIROZ, 2004). 

 

2.1.5. Aplicações clínicas da isoflavona 

Knight e Eden, (1995) levantaram dados epidemiológicos que mostraram que 

o grande consumo de soja e seus derivados por populações orientais como China 

e Japão poderia ser um fator determinante na baixa incidência de doenças como 

certos tipos de câncer (mama, próstata e cólon), doenças cardiovasculares, 

osteoporose e sintomas da menopausa. Dessa forma, gerou atenção especial à 

dieta dos povos asiáticos e inúmeras observações foram investigadas. Estudos 

verificaram que os orientais consomem cerca de 200mg/dia de isoflavonas da 

soja, enquanto que os ocidentais consomem em média menos que 5mg/dia  
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MENOPAUSA 

Com a falência ovariana na menopausa ocorre uma redução drástica na 

produção de estrógenos e com isso uma série de alterações fisiológicas 

importantes manifestam-se com sintomas característicos como ondas de calor, 

insônia, transpiração forte, dor de cabeça, mudança de humor, nervosismo, 

irritabilidade, depressão, dor vaginal, entre outros. A Organização Mundial da 

Saúde define menopausa como sendo a interrupção das menstruações resultante 

do término da atividade folicular ovariana. A perimenopausa ou climatério é a fase 

em que a mulher perde a sua capacidade reprodutora espontânea e que termina 1 

ano depois da menopausa, a última menstruação espontânea. A pós-menopausa 

é definida como a época que começa a partir da menopausa, desde que tenha 

sido observada 12 meses de amenorréia espontânea (SAKAMOTO; HALBE, 1995). 

De modo geral, a menopausa começa ao redor dos 50 anos. No Brasil a 

média é de 48,1 anos, sendo que 78,4% delas apresentam menopausa com 50 anos 

ou menos, e 25,2% apresentam com 51 anos ou mais (SAKAMOTO; HALBE, 1995).  

A incidência média das manifestações clínicas que aparecem no climatério e 

pós-menopausa é de aproximadamente 40% (SAKAMOTO; HALBE, 1995). 

Na literatura há muitos trabalhos de pesquisadores sobre efeitos das 

isoflavonas mostrando redução dos sintomas da menopausa revisados por Knight 

e Eden, (1995) e Messina, (2000). A ANVISA reconhece a utilização de 

isoflavonas na diminuição das ondas de calor (ANVISA, 2003). 

 

OSTEOPOROSE 

Osteoporose vem do latim e significa "osso poroso". É uma doença 

esquelética sistêmica caracterizada pela redução de massa óssea e deterioração 

do tecido ósseo, levando à sua conseqüente fragilidade e maior susceptibilidade a 

fratura. A osteoporose apresenta-se como um problema de alta importância 

quanto a sua prevalência. Nos EUA, em 1986, a osteoporose acometeu de 15 a 

20 milhões de pessoas, e o seu custo anual foi estimado em 3 milhões e 800 mil 

dólares. Atualmente, atinge cerca de 25 milhões de pessoas, acarretando 1,3 
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milhões de fraturas, com os custos ultrapassando os 10 milhões de dólares 

(SAKAMOTO; HALBE, 1995). 

Estudos sugerem que isoflavona possa contribuir para a saúde óssea devido 

à sua semelhança química com a ipriflavona, uma isoflavona sintética, que 

mostrou aumentar a massa óssea em mulheres na menopausa (KNIGHT; EDEN, 

1995) embora ainda não haja estudos suficientes que comprovem esta atividade 

(ANVISA, 2003). Segundo Yamaguchi, 2002 genisteína tem ação em estimular a 

formação ou inibição de reabsorção óssea baseado em efeito genômico e não 

genômico ao quais estão envolvidos com receptores estrogênicos. Recentes 

estudos relatam que isoflavonas podem prevenir efeito de perda óssea 

(YAMAGUCHI, 2002; GREENDALE et al., 2002; ATKINSON, et al. 2004). 

 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

Há um aumento no risco de doenças cardiovasculares na pós-menopausa. 

Esse risco, na mulher menopausal, fisiologicamente é de três a quatro vezes 

maior que a pré-menopausa. Em contrapartida, nas mulheres que apresentam 

menopausa artificial (oofectomia bilateral), o risco é de 5,5 vezes maior. Estudos 

radiológicos mostram depósitos calcificados na artéria aorta abdominal em 3% das 

mulheres pré-menopausais, e 12% nas pós-menopausais. Esses resultados 

sugerem que quando cessa a produção de estrogênio, tanto de forma natural 

como cirúrgica, o risco para o aparecimento de aterosclerose aumenta 

(SAKAMOTO; HALBE, 1995). 

Estudos em equol, produto de biodegradação bacteriana intestinal da 

daidzeína, mostrou inibir a produção de superóxido em culturas de células 

(HWANG et al, 2003) através de aumento de óxido nítrico livre prevenindo 

modificação de LDL. A genisteína tem mostrado supressão de formação de 

trombo por inibição da ativação plaquetária e agregação (TAPIERO; TEW, 2002). 

Dietas que incluem as isoflavonas diminuiram a ativação plaquetária em ratos 

(SCHOENE; GUIRDRY, 1999). 

O órgão norte-americano que regulamenta alimentos e medicamentos, FDA 

(Food and Drug Administration), aprovou em 1999 um “claim” sobre a alegação 

"reduz risco de doenças cardiovasculares" do uso de 25g/dia de proteínas de soja 
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(MESSINA, 2000). Entretanto a legislação brasileira de alimentos não permite as 

designações "suplemento alimentar", "suplemento nutricional", "complemento 

alimentar", "complemento nutricional" e no caso de isoflavonas, não está 

enquadrada na legislação como alimento e sim como medicamento, com 

obrigatoriedade de registro (ANVISA, 2003). A ANVISA, atualmente, reconhece 

isoflavonas apenas como auxiliar na redução dos níveis de colesterol, indicando 

que ainda faltam estudos que demonstrem o uso de isoflavonas na diminuição de 

doenças cardiovasculares ateroscleróticas (ANVISA, 2003). Garcia-Martinez e 

colaboradores, 2003 em estudo com soro de mulheres pósmenopausal tratadas 

com isoflavonas estimularam a capacidade de produzir prostaciclinas por HUVECs 

(cultura de células endotelial de veia umbilical humana), sendo um efeito que pode 

contribuir com benefícios cardiovasculares. Segundo Sacks e colaboradores 2006, 

afirmam que apenas proteínas da soja teriam importância clínica na saúde como 

um todo devido ao seu valor nutritivo favorecendo efeitos cardiovasculares. 

 
CÂNCER 

Alternativas para mulheres que tenham relatos de câncer na família seria a 

utilização de isoflavonas. Tem ação como estrógenos e anti-estrógenos, como 

inibidoras de enzimas ligadas ao desenvolvimento de câncer e como 

antioxidantes. Podem inibir o crescimento de células cancerígenas incluindo 

aquelas hormônio não dependentes. As isoflavonas tem capacidade de inibir as 

atividade das enzimas tiroxina proteína quinase, ribossoma S6 quinase, DNA 

topoisomerase que controlam o crescimento e regulação celular (KNIGHT; EDEN, 

1995; DORNSTAUDER et al., 2001; MUELLER, 2002; TAPIERO; TEW, 2002).  

A genisteína pode ter ação inibidora sobre a vascularização de tumores. 

Estudos epidemiológicos não provam que a soja é capaz de proteger contra o 

câncer de mama (MESSINA, 2000; CLAPAUCH et al, 2005). 

 
SOJA 

Planta originária da China, disseminou-se por vários pontos do mundo devida 

a sua facilidade de cultivo, alto poder alimentício e grande variedades de 
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subprodutos para comericalização como na forma de grãos, farelo, leite de soja, 

queijo (tofu), proteína texturizada (carne de soja) entre outros. 

Os principais princípios ativos são as isoflavonas (genisteína, daidzeína e 

gliciteína). Para devida ação farmacológica, os preparados de soja deverão 

apresentar um mínimo de 1,5% de isoflavonas. As doses preconizadas variam 

entre 40 e 160 mg por dia (ALVES; SILVA, 2002). 

 
TREVO-VERMELHO (RED CLOVER) 

Planta nativa da Europa, Ásia central e norte da África. Seu nome científico é 

Trifolium pratense e as partes usadas são as flores. Seu uso tem registro de longa 

data em vários países, com diversas finalidades, tais como purificador do sangue, 

digestivo, tônico geral, expectorante, diminui fogachos na menospausa (alto teor 

de isoflavonas), previne osteoporose e antiespasmódico. Seus principais 

constituintes são óleos voláteis, isoflavonóides, derivados cumarínicos e 

glicosídeos cianogênicos. O extrato padronizado deverá conter 40 mg de 

isoflavonas, sendo: daidzeína (3,5 mg), genisteína (4 mg), biochanina A (24,4 mg) 

e formononetina (8mg) (ALVES; SILVA, 2002). 

 
2.1.6. Efeitos adversos    

A relativamente alta concentração de derivados de soja em algumas 

fórmulas pediátricas suscita preocupações relacionadas aos possíveis efeitos 

devidos à potencial ação hormonal dos fitoestrogênios em períodos críticos do 

desenvolvimento. A genisteína e a daidzeína inibem a tireoperoxidase, enzima 

responsável pela produção dos hormônios tireoidianos, podendo causar aumento 

de volume da glândula tiróide (bócio) e hipotireoidismo. Pacientes em uso de 

hormônio tireoidiano para tratamento de hipotireoidismo podem necessitar de 

aumento das doses quando submetidos à alimentação rica em soja. Isto é 

particularmente importante em crianças com hipotireoidismo congênito. No caso 

específico da soja podem ocorrer alergias, prejuízo na absorção de proteínas da 

alimentação (CLAPAUCH et al, 2005). 
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2.2 Métodos analíticos  

 

2.2.1. Extração 

 

Os glicosídeos são geralmente solúveis em água e álcool, mas insolúveis 

em solventes orgânicos. As agliconas dos flavonóides são parcialmente solúveis 

em água mas são solúveis em éter. Os flavonóides dissolvem em álcalis dando 

soluções amareladas, os quais com adição de ácido tornam-se incolores (EVANS, 

1996). 

A extração de isoflavonas de grãos de soja e seus derivados como tofu, 

carne, yuba, gérmen, farinha, soy sauce, bebidas, plantas contendo isoflavonóides 

red clover, Trifolium pratense L., Trifolium subterraneum requerem uso de 

solventes ou mistura deles A combinação de metanol-água, acetonitrila-água 

acidificadas ou não são as mais utilizadas. Soluções de etanol acidificado 

(PEMBERTON; SMITH, 1990) ou metanol alcalinizado também são utilizados.  

Geralmente para extração de isoflavonóides o solvente extrator é 

acidificado para hidrólise e obtenção da aglicona.  

Escarpa e Gonzales, (2000) utilizaram metanol puro para extraírem 

compostos fenólicos incluindo daidzeína e genisteína de frutas frescas e metanol a 

80% de lentilhas e ervilhas moídas.  

Extração de isoflavonas de produtos a base de soja com metanol 80% 

aquoso foi o mais eficiente à temperatura de 40° C em comparação com diferentes 

concentrações de solventes de metanol e acetonitrila. Hidrólise ácida para 

determinação de aglicona da isoflavona foi inadequado. (GENOVESE; LAJOLO, 

2001). Para Murphy et al, (2002), em matrizes derivadas da soja, a melhor 

proporção de solvente orgânico foi de 53% em água sendo nesta concentração, 

acetonitrila o solvente extrator superior a acetona, metanol e etanol.  
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2.2.2. Hidrólise ácida 

 

A hidrólise ácida das isoflavonas consiste de aquecimento em meio ácido 

para converter em agliconas. Este procedimento é comum em análise de 

isoflavonas por CLAE (FRANKE et al., 1994; WANG et al., 1990; PETERSON; 

KIESSELING, 1984). Frank e colaboradores, 1994 otimizaram hidrólise ácida da 

amostra em HCl de 0,5 a 3,0 M e por refluxo de 1 a 4 horas.  Wang e 

colaboradores, 1990, hidrolizaram a amostra em HCl 1 N aquoso, por refluxo 

durante duas horas em banho-maria fervente, e posterior extração das agliconas 

em acetonitrila. Peterson e Kiesseling, 1984 realizaram hidrólise de extrato 

metanólico ou etanólico (80%), com HCl 2N, em refluxo por 1-2 horas em banho-

maria fervente. A vantagem de realização de hidrólise é a obtenção das formas 

agliconas das isoflavonas permitindo assim, a determinação em sistema isocrático 

em CLAE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Métodos para análise de isoflavonas 

 

A Farmacopéia Brasileira (FARMACOPÉIA Brasileira, 1996) determina 

identificação por cromatografia em camada delgada para drogas vegetais e 

plantas medicinais e determinação de flavonóides totais por análise 

espectrofotométrica do complexo quelato de alumínio após extração com metanol. 

Este método apresenta a vantagem de fácil execução. A Farmacopéia dos 
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Estados Unidos da América do Norte (UNITED States Pharmacopeia, 2006) 

propõe método por CLAE para análise de isoflavonas em red clover. 

 

 

 

Cromatografia a gás 

 

Os procedimentos de cromatografia gasosa na determinação de 

fitoestrógenos em alimentos e matrizes biológicas são precedidos por hidrólise 

enzimática utilizando β-glucuronidase seguidos de purificação em cartuchos C18, 

Sephadex LH20. As frações são então derivatizadas formando trimetilsilil 

derivados. (HERRMANN, T, et al 1998; MORTON, M et al 1999), Estes são 

separados por cromatografia à gás acoplado a espectrometria de massa 

(ADLERCREUTZ et. Al,1986).  

Bluck et al, 2002 investigaram um método de cromatografia 

gasosa/combustão/relação isótopo/espectrometria de massa (GC/C/IRMS) para 

quantificar isoflavonas em alimentos. A amostra permanece em atmosfera 

enriquecida de isótopo de C em CO2. Este método tem a desvantagem de analisar 

compostos instáveis com as condições que a análise requer, exemplo a 

genisteína.  

Os procedimentos de cromatografia a gás (CG) capilar na determinação de 

fitoestrógenos incluem hidrólise com β-glucuronidase, extraindo-se a aglicona e a 

fração fitoestrogênica é isolada com Sephadex LH20. Esta é derivatizada para CG 

por reação com N,O-bistrimetiltrifluoroacetamida para a forma derivada 

trimetilsilano (HERRMANN, T, et al 1998). 

  

 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

 

A cromatografia é definida como um processo de separação dos 

componentes de uma mistura, realizado através da distribuição destes 
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componentes entre duas fases: uma estacionária e uma fase móvel. Durante a 

passagem da fase móvel sobre a estacionária, os componentes são distribuídos 

entre as duas fases, de tal forma que cada um dos componentes é seletivamente 

retido pela fase estacionária, resultando em migrações diferenciais destes 

componentes. Um sistema de CLAE consiste de bomba de alta pressão, injetor, 

coluna, detector e um sistema de aquisição de dados. Os detectores mais usados 

são o de índice de reflação, espectrofotométrico, fluorescência e eletroquímico 

(NETO; RADLER, 2003). 

A CLAE tem uma vantagem sobre os métodos CG para determinação de 

todos os isoflavonóides conjugados e não conjugados e seus metabólitos pois 

podem ser separados e analisados sem necessidade de derivatização.  

 

Isoflavonas tem sido separadas por eluição geralmente por gradiente. Na 

eluição isocrática ou gradiente utiliza-se mistura de metanol ou acetonitrila 

acidificado com ácido acético, ácido fórmico, ácido fosfórico ou ácido sulfúrico 

diluídos. O pH da fase móvel parece ser um fator muito importante na separação 

das isoflavonas. Na eluição por gradiente emprega-se mistura de dois ou mais 

solventes como metanol, acetonitrila e formiato de amônia, metanol acidificado ou 

acetonitrila com ácido acético, acetonitrila com ácido fórmico, acetonitrila com 

ácido sulfúrico diluídos. A coluna em fase reversa tem sido comumente 

empregada na separação de isoflavonas (QUADRO 1). 
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QUADRO 1  Parâmetros para a determinação de isoflavonas por cromatografia 

líquida de alta eficiência para análise de flavonóides isoflavonas. 

 

Coluna Fase Móvel 

 

Detecção 
UV (nm) 

Referências 

Nova Pak C18 acetonitrila /água (99)-ác acético (1) 
(33:67)  

200-400  

 

HUTABARAT 
et.al, 1998 

Luna Phenyl-Hexyl Gradiente: formiato de amônio 0,05M, 
pH 4,0 (solvente A), metanol-acetonitrila 
(1:1) (solvente B) 

259 THOMAS et. 
al, 2001 

C-18 fase reversa Gradiente: Água-metanol-ácido acético 
(88:10:2) (solvente A), metanol-ácido 
acético (98:2) (solvente B) 

260 KLUMP et. al, 
2001 

YMC PACK ODS-
A C18 

Gradiente: Água-ácido acético (19:1) 
(solvente A), metanol (solvente B) 

254 PARK et al, 
2003 

Hypersil BDS-
RP-C18 

Solução de ácido sulfúrico pH=2,7 
(solvente A) e acetonitrila (solvente B) 

254 DORNSTAUD
ER, et. al, 
2001 

Spherisorb ODS 
2 

Gradiente: acetonitrila-água. (1:10) 
(solvente A), acetonitrila-água. (4:10) 
(solvente B),ambos ajustados com 
tampão Kolthroff`s bórax-fosfato para pH 
7,5 

262 JONES et. al, 
1989 

Nucleosil 120 C18  

 

Gradiente: ácido. fosfórico 0,01M 
(solvente A), Metanol (solvente B) 

 

280 

 

 

ESCARPA e 
GONZÁLES, 
2000 

Hypersil 120  Gradiente: acetonitrila-água-ácido 
fórmico(10:90:5) (solvente A) 

Acetonitrila-água-ácido fórmico 

(90:10:5) solvente B 

270 ANDLAUER, 
et. al, 1999 

Hypersil ODS  Gradiente: ácido acético/água (1:9) 
(solvente A) metanol-acetonitrila-
diclorometano (10:5:1) (solvente B) 

262 PEREIRA et. 
al, 2002 

Nova Pak  C18 Gradiente: metanol (solvente A) KH2PO4 
0,01M e 0,1% de Et3N (solvente B) 

220 FAGHIHI, et 
al, 2001 

Nova Pack C-18  Gradiente: acetonitrila (solvente A) ácido 
acético/água (1:9) (solvente B) 

260 FRANKE et. 
al, 1995 

Hypersil BDS C18 Gradiente: água pH 2,7 (solvente A) 
acetonitrila (solvente B) 

254 

 

KRENN et. al, 
2002 

 



 20

 

2.2.2.1. Cromatografia em camada delgada (CCD) e cromatografia em 

camada delgada de alta eficiência (CCDAE). 

 

A cromatografia em camada delgada (CCD) convencional é uma técnica 

simples, flexível de baixo custo utilizada na separação de componentes no 

controle de qualidade de medicamentos, e extratos de plantas conforme citado em 

várias monografias oficiais (FARMACOPEIA Brasileira, 1996; UNITED States 

Pharmacopea, 2006). 

Esta técnica teve início com os trabalhos de Izmailov e Shraiber em 1938, 

sendo que somente a partir da década de 60 passou a ser largamente utilizada. 

Na CCD, a fase estacionária é constituída por uma camada delgada de pó 

finamente dividido (por exemplo, sílica gel) que reveste um material de suporte 

rígido e inerte (placa de vidro, folha de alumínio ou plástico), o qual denominamos 

placa de cromatografia. A evolução de CCD convencional em técnica instrumental 

moderna iniciou em 1975 com a introdução do “material de alta eficiência” CCDAE 

e refere-se a camadas as quais são de tamanho de partículas menores (6 µm ao 

invés de 12-20µm), os quais são geralmente mais finos (100 ou 200 µm ao invés 

de 250 µm) e particularmente a distribuição do tamanho de partículas é mais 

compactada que na CCD convencional (SHERMA; FRIED, 1996).   

Na CCD, o processo de separação ocorre em superfície plana. A amostra é 

aplicada na placa a cerca de 1 cm da base da placa e é colocada em contato com 

a fase móvel que está contida em uma cuba cromatográfica. A cromatografia se 

desenvolve com a fase móvel migrando através da fase estacionária por ação da 

capilaridade; a este processo chama-se desenvolvimento. Como a amostra 

interage com a fase móvel e a fase estacionária, à medida que o solvente vai 

ascendendo na placa a amostra vai sendo arrastada pelo solvente numa 

velocidade que depende da atração do soluto pela fase estacionária. Assim 

diferentes substâncias com diferentes interações com a fase estacionária são 

arrastadas a velocidades diferentes a partir de uma única aplicação (NETO, 

RADLER, 2003). 
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O fenômeno responsável pelo processo de separação (na cromatografia em 

fase normal) é a adsorção que consiste no aumento da concentração de uma 

substância na superfície de um sólido. Compostos não polares interagem através 

das forças fracas de van der Waals, onde estas moléculas não se ligam 

fortemente ao adsorvente, a menos que possuam elevado peso molecular. As 

interações de moléculas polares podem ser do tipo: formação de sal, 

coordenação, pontes de hidrogênio e interação dipolo-dipolo. A umidade pode 

influenciar nos sítios ativos, centros em que atua a adsorção na cromatografia 

tornando o adsorvente menos ativo. Uma forma de eliminar essas impurezas é 

pela ativação. A sílica é ativada a 105-110°C por 30 a 60 minutos (COLINS, 

BRAGA, BONATO, 1995). Para se obter boa reprodutibilidade, as condições de 

análise devem ser padronizadas (KOLL et al, 2003). 

Na cromatografia por adsorção, o adsorvente mais utilizado é a sílica gel 

(SiO2.x H2O), um adsorvente polar (NETO, RADLER, 2003). 

A separação dos analitos caracteriza-se através do fator de retardamento 

Rf. O Rf é a relação entre a distância de migração da substância e da distância 

percorrida pela fase móvel, a partir do ponto de saída (NETO, RADLER, 2003).  

Na etapa de deposição de amostra, a reta de origem, sobre a qual se aplica 

a amostra, está usualmente localizada a 1,0-2,5 cm da borda inferior da placa. 

Esta aplicação pode ser feita tocando-se a solução de amostra com a extremidade 

de um tubo capilar ou microseringa quando se requer aplicar quantidades 

conhecida. O uso de aplicadores automáticos permite a deposição de volumes 

pequenos (0,5µL a 5µL) em placas CCDAE e (tipicamente entre 1 a 10 µL) nas 

convencionais com grande precisão e reprodutibilidade. Com isso, o efeito de 

alargamento das bandas cromatográficas é reduzido ou minimizado. Neste 

trabalho foi utilizado o aparelho de depósito automático Sample Aplications- 

CAMAG Automatic TLC Sampler 4 (ATS4), que apresenta várias vantagens: a 

seringa não entra em contato com a placa e a solução contendo a amostra é 

depositada através de ar comprimido, o que permite obter depósitos sob a forma 

de bandas estreitas, melhorando a resolução, controle por microprocessador onde 



 22

vários parâmetros são fixados e permanecem constantes durante todo o 

procedimento de depósito. 

 

Métodos de determinação quantitativa 

Os métodos de medição quantitativa dos analitos separados em 

cromatograma em camada delgada podem ser divididos em duas categorias. Nos 

métodos in situ, geralmente usados, a quantificação está baseada na medida 

direta da foto-densidade das manchas na placa de camada delgada. De forma 

semiquantitativa, pode-se simplesmente comparar visualmente a intensidade da 

mancha problema, com um conjunto de manchas de misturas padrão de 

concentrações diferentes. A interpolação visual da intensidade da mancha 

problema, entre duas manchas de referência, permite dizer que a concentração na 

amostra encontra-se entre os dois valores referenciais. Uma análise mais precisa 

e exata é obtida por meio de um densitômetro (Figura 2). O densitômetro é uma 

versão de espectrofotômetro especialmente projetado para receber objetos 

grandes como uma placa. Este instrumento varre as manchas individuais, 

mediante a reflexão ou a adsorção de um feixe de luz, fazendo a varredura, 

usualmente, ao longo da linha de eluição da placa. Observa-se a diferença entre 

as intensidades da luz refletida (ou absorvida) pelo adsorvente pelas manchas dos 

analitos na forma de uma série de picos plotados por um registrador. A 

intensidade das áreas dos picos correspondem às quantidades das substâncias 

nas manchas. É necessário a comparação com as manchas obtidas com 

quantidades conhecidas de misturas de padrões, cromatografadas na mesma 

placa que a amostra (NETO, RADLER, 2003).  

No densitômetro é acionado um sistema automático de varredura para 

otimizar a amplificação para a placa, disponível tanto para o modo absorvância 

quanto para fluorescência. Um conversor analógico/digital de 16 bits garante ótima 

resolução de sinal, que é particularmente interessante para medidas em condições 

de baixa absorvância e baixa fluorescência (MICRONAL, 2005). 
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Figura 2: Sistema óptico do TLC SCANNER 3 

 

1 Compartimento de lâmpadas 

2 Lente de entrada do sistema 

3 Espelho plano 

4 Fenda de entrada no monocromador 

5 Rede de difração 

6 Disco de Fendas 

7 Lentes 

8 Espelho plano 

9 Fotomultiplicador 

10 Divisor de feixe 

11 Fotomultiplicador 

12 Placa 

13 Fotodiodo 
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Vídeo Densitometria 

Nesta técnica a placa é colocada num gabinete escuro (câmara) que 

contém lâmpadas de UV para luz refletida e transmitida (transiluminador). No topo 

do gabinete é instalada uma câmera digital (ou de vídeo especial) que responde 

também ao UV. Esta câmera registra a imagem do cromatograma e transfere ao 

computador diretamente por uma saída USB. No caso da câmera de vídeo a 

transferência é feita através de uma placa (frame-grabber) que transforma o sinal 

analógico em digital. Um software armazena esta imagem em um formato que não 

pode ser editado. Uma vez armazenada, a imagem é transferida para um outro 

módulo dentro do software que varre a imagem da mesma forma que o 

fotodensitômetro. A densidade ótica é então calculada e as curvas de calibração 

são geradas (MICRONAL, 2005; TOUCHSTONE, 1992). 
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3.          OBJETIVOS 
 

 

 

 

• Desenvolver metodologia analítica para determinação qualitativa e  quantitativa das 

isoflavonas daidzina, glicitina, genistina, daidzeína, gliciteína e genisteína por 

cromatografia em camada delgada e cromatografia em camada delgada de alta eficiência 

com detecção densitométrica no ultravioleta respectivamente. Aplicação da metodologia 

desenvolvida no controle de qualidade de amostras comerciais de isoflavonas. 

 

• Desenvolver e padronizar procedimento de hidrólise ácida em isoflavonas glicosiladas 

 

• Desenvolver e validar metodologia analítica rápida, sensível, precisa, exata, robusta e mais 

econômica para determinação  quantitativa de isoflavonas daidzeína, genisteína, 

formononetina e biochanina A empregando a cromatografia líquida de alta eficiência no 

modo isocrático e detecção no ultravioleta. Aplicação da metodologia desenvolvida no 

controle de qualidade de amostras comerciais de isoflavonas. 

 

• Comparação da metodologia proposta por CLAE e a metodologia oficial da Farmacopéia 

Americana 29 ed., 2006. 
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4.          MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

 

 

 

4.1 Material, reagentes e equipamentos 

 

Acetato de etila (Merck)  

Clorofórmio (Merck)  

Álcool isopropílico (Inlab)  

Álcool etílico Dinâmica  

Metiletilcetona (Quimex) 

Metanol, Omnisolv (Merck) grau cromatográfico. 

Acetonitrila, Omnisolv (Merck) grau cromatográfico 

Ácido trifluoroacético Sigma 

Água ultrapura (Millipore) 

Placas para CCD, de vidro cobertas com Sílica Gel 60 (com indicador de 

fluorescência F 254nm), espessura de camada de 0,2mm, Merck 

Placas para CCDAE, de vidro cobertas com Sílica Gel 60 (com indicador de 

fluorescência F 254nm), espessura de camada de 0,25 mm, Merck  

Membranas para filtração (celulose regenerada), 0,45µm, 0,47 mm, 

Sartorius 

Unidades filtrantes, 0,45µm, Durapore, Millipore,  

Tubos de vidro com tampa (15x2 cm), de boca esmerilhada com tampa 
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Substâncias empregadas como padrão: 

Isoflavonas: daidzina (LC Laboratories), genistina (LC Laboratories), 

glicitina(LC Laboratories), daidzeína (Fluka), genisteína (Sigma), gliciteína (LC 

Laboratories), formonetina (Fluka), biochanina A (Fluka) 

Flavonóide: rutina (Sigma) 

 

AMOSTRAS 

 

Amostras de isoflavonas: 

 

AMOSTRA 1 (A1): amostra comercial. Forma farmacêutica: cápsulas. 

Composição: 

Cada cápsula contém: 

Extrato seco de Glycine max (L.) Merrill 40% ...............................150 mg 

Excipiente: celulose microcristalina, dióxido de silício coloidal, talco 

farmacêutico e estearato de magnésio. 

 

AMOSTRA 2 (A2): amostra comercial. Forma farmacêutica: cápsulas. 

Extrato de soja (Glycine max (L.) Merrill)- quantidade não declarada.  

Excipiente: não declarado no rótulo. 

 

AMOSTRA 3 (A3): amostra comercial. Forma farmacêutica: cápsulas. 

Glycine max (L.) Merrill, Leguminosae (soja) 

Composição 

Extrato de Glycine max (L.) Merrill, Leguminosae (soja)...................75 mg 

Excipiente (óleo de soja) qsp...........................................................250 mg 

 

AMOSTRA 4 (A4): 

Soja comercializada na forma farmacêutica de pó. A amostra foi armazenada 

em frascos hermeticamente fechados, protegidos de luz, calor e umidade. 
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AMOSTRA 5 (A5): amostra comercial. Forma farmacêutica: comprimido. 

Cada comprimido contém: 

Extrato seco de Trifolium pratense L. equivalente a: 

Isoflavonas totais ............................................................................. 40 mg% 

Excipientes: amido glicolato se sódio, estearato de magnésio, dióxido de 

silício, lactose, polimetacrilato, talco, corantes azul e vermelho, dióxido de titânio, 

polietilenoglicol, trietilcitrato, polissorbato e simeticone. 

 

AMOSTRA 6 (A6): amostra manipulada. Forma farmacêutica: cápsulas. 

Cada cápsulas contém: 

 Extrato de soja seco..................................................................20 mg 

Excipiente: talco, amido, estearato de magnésio, Aerosil®. 

 

AMOSTRA 7 (A7): amostra manipulada. Forma farmacêutica: cápsulas. 

Cada cápsulas contém: 

Extrato de soja seco...................................................................50 mg 

Excipiente: não declarado na rotulagem. 

 

Material vegetal coletado 

As partes aéreas de P. persicaria L. foram coletadas em junho de 2004, no 

Bairro de São Miguel Paulista, São Paulo- Capital, em terrenos brejosos, próximo 

a córregos. A exsicata se encontra depositada no Herbário do Instituto de 

Biociências, Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo sob o 

número H. YANO 01 (SPF).  

 

EQUIPAMENTOS: 

 

Espectrofotômetro ultravioleta/visível HP, munido de cubeta de quartzo de 1 

cm e acoplado a impressora 
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Aparelho de ultrasom, THORTON, modelo T7. 

 

Balança analítica, modelo 405m-200A Precisa 

 

Câmara UV/VISÍVEL CAMAG 

Programa winCATS Planar Chromatography manager 

Sampler Aplication- CAMAG Automatic TLC Sampler 4 (ATS4) 

Detection- CAMAG TLC Scanner 3 

Development- Glass Tank, câmara do tipo Twin  Trough Chamber 20 x 10cm 

Câmara digital, transiluminador Camag Reprostar 3 

 

Cromatógrafos líquidos utilizados: 

Equipamento 1: Cromatógrafo líquido de alta eficiência modelo Shimadzu 

com bombas LC-10AD, autoinjetor SIL-10AV, detector UV/visível SPD-10AV e 

programa CLASS- LC10.  

Coluna cromatográfica Lichrospher 100RP-18 (5µm) em LiChroCART 

medindo 4 x 250 (Merck, Brazil) 

 

Equipamento 2: Cromatógrafo líquido de alta eficiência modelo Shimadzu 

com bombas LC-10AS, autoinjetor SIL-68, detector UV/visível SPV-10AV e 

integrador  Ploter ShimadzuC-R6A CHROMATOPAC com coluna cromatográfica 

Nova Pack C18. 

 

Equipamento 3: Cromatógrafo líquido de alta eficiência modelo Varian 5000 

(Varian Associates, CA, USA); válvula giratória de injeção, modelo 7125, 

Rheodyne, com alça de 20µL; detector de ultra violeta variável, Varian modelo 

4000; integrador modelo 4400. 

 

Equipamento 4:Cromatógrafo líquido de alta eficiência modelo CG 480C 

com alça fixa de 20 µL; detector UV modelo CG 435; integrador CG modelo 

200. 
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Equipamento 5: Cromatógrafo líquido de alta eficiência modelo Shimadzu 

composto por “software” controlador LC Wokstation Class – VP ; controlador de 

sistema modelo SCL – 10A  vp; injetor automático com alça de 50 �L modelo SIL 

– 10 AD vp; sistema de bombeamento de solvente modelo LC – 10 Advp; sistema 

de desgaseificação “on-line” modelo DGU –14A; forno modelo  CTO – 10AC vp; 

detector fotodiodo modelo SPD – M 10A vp. 

Coluna Chromolith TM RP18e Merck, (4,6x100 mm). 
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4.2. Métodos   

 

4.2.1 Espectrofotometria na região do ultravioleta (UV). 

 

4.2.1.1 Caracterização do padrão de genisteína, daidzeína e gliciteína. 

 

Foram preparadas soluções aquosas de metanol 80% (v/v) de daidzeína 

0,005 mg/mL, genisteína 0,50078 mg/mL e gliciteína 0,1072 mg/mL e analisadas 

em espectrofotometia na faixa de UV de 200 a 350 nm de comprimento de onda.  

 

4.2.1.2. Dosagem de flavonóides totais  

A dosagem de flavonóides totais foi feita de acordo com o método da 

Farmacopéia Brasileira (2002) modificado, onde se utilizou rutina como padrão, 

em solução de cloreto de alumínio 2% em metanol. 

 

4.2.1.2.1 Preparo e extração do material vegetal de Polygonum persicaria L. 

 

Material vegetal 

O material coletado foi seco a 40° C e pulverizado e submetido a tamização, 

utilizando-se o material de granulometria entre 0,5-1,0 mm para as extrações. A 

amostra foi armazenada em frascos hermeticamente fechados, protegidos de luz, 

calor e umidade. Foram extraídas 1 g  do material por 2 vezes 10 mL com metanol 

em Soxhlet por 30 minutos a 50° C, o extrato foi filtrado e o volume completado 

para 25 mL com metanol. 

 

4.2.1.2.2. Solução padrão de rutina  

Foi preparada em metanol para se obter uma solução de concentração a 

1mg/mL. A seguir foi transferido 1 mL desta primeira solução para balão 

volumétrico de 25 mL e completou-se o volume com metanol. Desta segunda 

solução foram transferidos de 1 a 5 mL para balões volumétricos de 10 mL 

contendo 0,5 mL da solução de cloreto de alumínio 2% e em seguida completou-
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se o volume com metanol. A leitura foi realizada após 30 minutos em comprimento 

de onda de 425nm.  

 

4.2.1.2.3 Preparo das amostras 

Foi pesado 0,2 g da amostra A1 e transferidos cada qual para balão 

volumétrico de 25 mL de capacidade. Adicionou-se aproximadamente 20 mL de 

solução aquosa de metanol 80% (v/v) e manteve-se em banho-maria a 60° C por 

10 minutos e em seguida levou-se a ultrasom por 5 minutos e completou-se 

volume com o mesmo diluente em temperatura ambiente. Cada solução foi filtrada 

em unidades filtrantes Millipore® 0,45 µm (FARMACOPEIA Brasileira, 2002)  

 

4.2.1.2.4 Preparação das soluções de leitura para análise de flavonóides 

totais. 

Foram transferidos 1 mL das soluções preparadas dos itens 4.2.1.2.1 e 

4.2.1.2.3 para balão volumétrico de 25 mL contendo 0,5 mL de solução de cloreto 

de alumínio 2% completado o volume com metanol e realizado a leitura a 425 nm. 

 

4.2.2 Cromatografia em camada delgada (CCD) 

 

4.2.2.1. Parâmetros estabelecidos para cromatografia em camada delgada 

Placas de vidro de sílicagel F254 

Tamanho da placa: 20x10cm 

Ativação da placa cromatográfica: 110°C, por 10 minutos. 

Saturação da cuba de vidro por 1 hora. 

Percurso:sentido ascendente, distância 7 cm 

Visualização: comprimento de onda a 256 nm 

 

4.2.2.2. Preparação das soluções-padrão 

Para os ensaios em cromatografia em camada delgada foram preparadas as 

seguintes soluções padrão: 1 mg/mL de rutina em solvente metanol e 0,3072 

mg/mL de genistina, 0,1389 mg/mL de daidzina, 0,1709 mg/mL de glicitina, 0,1098 
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mg/mL de genisteína, 0,1293 mg/mL de daidzeína e 0,1072 mg/ml de gliciteína em 

solução aquosa de metanol 80% (v/v), individualmente.  

 

4.2.2.3. Preparação das soluções das amostras 

As soluções das amostras foram realizadas de acordo com o item 4.2.1.2.3. 

 

4.2.2.4. Pesquisa do sistema cromatográfico (fase móvel). 

Foram testados os seguintes sistemas cromatográficos (SC)  

SC1 hexano/acetato de etila (1:1) 

SC2 hexano/clorofórmio/isopropanol (15:20:5) 

SC3 tolueno/clorofórmio/isopropanol (1:1:1) 

SC4 hexano/acetato de etila/isopropanol (15:20:5) 

SC5 hexano/acetato de etila/isopropanol (24:24:2) 

SC6 metiletilcetona/acetato de etila/ácido fórmico (5:40:2,5:2,5) 

SC7 tolueno/acetato de etila/ácido fórmico (5:40:5) 

 

4.2.2.5. Determinação visual do limite de detecção de genisteína, daidzeína e 

gliciteína por CCD 

O limite de detecção (LD) foi determinado utilizando-se soluções padrão de 

baixa concentração.  

Foram preparadas soluções nas concentrações de 15,5; 10,33; 7,75; 6,2 e 

5,16 µg/mL para genisteína, 0,026, 0,0216; 0,013; 0,0065; 0,00325 e 0,001625 

µg/mL para daidzeína e 0,108; 0,072; 0,054; 0,0432 e 0,036 µg/mL para gliciteína 

e efetuada leitura visual em câmara de UV a 254 nm para observação da 

presença de mancha na placa cromatográfica.  

 

4.2.2.6. Análise qualitativa ou quantitativa de flavonóides em erva-de-bicho 

Polygonum persicarial L.  

Análise de flavonóides e erva-de-bicho Polygonum persicarial L. em amostras 

industrializadas por CCDAE com avaliação densitométrica 
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4.2.2.6.1. Escolha da fase móvel no sistema cromatográfico  

Foram avaliados 3 sistemas de solventes descritos na literatura para a 

separação dos flavonóides (Wagner; Bladt, 1996): 

 

Sistema 1: metiletilcetona/acetato de etila/ácido fórmico/isopropanol 

(10:80:5:5) 

 

Sistema 2: clorofórmo/metanol/isopropanol (85:10:5) 

 

Sistema 3: hexano/acetato de etila (2:8) 

 

4.2.2.6.2. Procedimento cromatográfico 

 

As análises foram realizadas em placas de sílica gel F254 (10 X 20 cm). As 

amostras e os padrões foram aplicados por meio de aplicador automático Camag 

(ATS 4). A largura das bandas foi em torno de 5-6 mm e a distância na região 

central das bandas foi em torno de 10-12 mm, velocidade de preenchimento 

15µL/s. As bandas foram secas e a separação foi realizada em uma cuba 

padronizando-se a saturação com a fase móvel por 1 hora à temperatura ambiente 

antes de colocar a placa; o desenvolvimento foi padronizado para 70 mm. Depois 

do desenvolvimento, a placa foi completamente seca e em seguida foram 

submetidas à análise densitométrica e/ou fotografadas, ou anotados os Rf das 

manchas obtidas.  

 

4.2.2.6.3. Construção de curva analítica de rutina 

Foram pesados exatamente cerca de 10,0 mg de rutina e transferidos para 

balão volumétrico de 10 mL, adicionou-se quantidade suficiente de metanol até 

dissolução e completou-se com o mesmo solvente. A seguir transferiu-se 5,0 mL 

desta primeira solução para balão volumétrico de 50 mL e completou-se o volume 

com o solvente. Desta última solução, foram transferidas 4 alíquotas de cujos 

volumes variavam entre 1 a 9 mL para balão volumétrico de 10 mL. Os volumes 
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destes balões foram completados com metanol. Considerando-se a primeira 

solução como o último nível da curva, obteve-se assim soluções com intervalo de 

concentração variável entre 0,01 mg/mL e 1 mg/mL de rutina. 

Alíquotas de 2µL de cada uma das soluções padrões foram aplicadas à placa 

e o processo cromatográfico desenvolvido de acordo com as condições 

previamente determinadas. Após avaliação densitométrica, os dados de 

absorbância foram plotados contra as respectivas concentrações de rutina, 

obtendo-se a curva analítica. O erro padrão da estimativa do intercepto, e do 

slope, como também o coeficiente de correlação (r) estimado pelo método dos 

mínimos quadrados. 

 

Solução padrão de genistina, daidzina, glicitina e rutina preparados conforme 

item 4.2.2.2.  

Extrato metanólico de Polygonum persicaria L. e solução de amostra 

preparados conforme item 4.2.1.2.1 e 4.2.1.2.3 

Alíquotas de 2 µL de cada solução padrão e amostras foram aplicados na 

placa e desenvolvidos com fase móvel metiletilcetona/acetato de etila/ácido 

fórmico/isopropanol (10:80:5:5). 

 

 

4.2.2.6.4. Análise de daidzeína em extrato dos grãos da soja e amostras 

industrializadas 

 

 

4.2.6.4.5. Construção de curva de analítica de daidzeína 

Foram pesados exatamente cerca de 5,14 mg de daidzeína e transferidos 

para balão volumétrico de 10 mL, adicionou-se quantidade suficiente de solução 

aquosa de metanol 80% (v/v) até dissolução e completou-se com o mesmo 

solvente. A seguir transferiu-se 1 mL desta primeira solução para balões 

volumétricos de 5 mL (solução 2) e de 10 mL (solução 3), e completou-se o 

volume com solvente. Da solução 3, foram transferidos 2 alíquotas de 1 mL 
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(solução 4) e 3 mL (solução 5), para balões volumétricos de 5mL e o volume 

completado com solvente. Desta forma obteve-se soluções de concentrações 

variáveis entre 0,01 mg/mL e 0,5 mg/mL de daidzeína. Alíquotas de 2µL de cada 

uma das soluções padrões foram aplicadas à placa e o processo cromatográfico 

desenvolvido de acordo com as condições previamente determinadas. Após 

avaliação densitométrica, os dados de absorbância foram plotados contra as 

respectivas concentrações de daidzeína, obtendo-se a curva de analítica. O erro 

padrão da estimativa do intercepto, e do slope, como também o coeficiente de 

correlação (r) estimado pelo método dos mínimos quadrados (MILLER et. al, 

1993). 

 

4.2.2.6.6. Extrato metanólico de grãos de soja 

Grãos de soja, de amostra comercial, foram moídos em moinho de faca e 

martelo, 5,0458 g do pó obtido foi extraído em 2 porções de 10 mL de solução 

aquosa 80% de metanol (v/v), seguidos de ultrasom por 10 minutos, o 

sobrenadante foi filtrado em papel de filtro, transferido para balão volumétrico de 

25 mL e completado o volume até o menisco. 

 

4.2.2.6.7. Extração hidroalcoólica de isoflavonas em amostras comerciais de 

Glycine max 

Foram analisadas amostras A1, A2 e A3 preparadas conforme item 4.2.1.2.3 

 

Foram aplicados 2 µL em placa CCDAE de cada solução padrão de 

daidzeína e amostras. Foi utilizado como fase móvel 

clorofórmio/metanol/isopropanol (85:10:5). 

 

4.2.2.6.8. Determinação quantitativa  

Realizou-se determinação quantitativa de daidzeína, gliciteína e genisteína 

em amostras industrializadas. 
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Alíquotas de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 µL da solução padrão de daidzeína, gliciteína e 

genisteína e 6 e 10 µL das soluções amostra A1, A2 e A3, foram aplicadas na 

placa como bandas, utizando-se como fase móvel hexano acetato de etila (2:8). 

 
4.2.2.6.9. Avaliação densitométrica das amostras 

As placas de HPTLC foram escaneadas, usando densitômetro Camag TLC 

Scanner 3, controlado por software winCATS Planar Chromatography Manager. 

Os parâmetros da análise densitométrica foram: modo automático, fenda 4,00 x 

0,20 mm, velocidade do escaneamento 40 mm/s, lâmpada de mercúrio, tipo de 

medida- remissão, modo de medida- absorção, filtro óptico de segunda ordem, 

resolução- 100µm/step, sensibilidade automático. Foi utilizado a medida de área 

dos picos. 

 

4.2.2.6.10. Registro fotográfico 

As placas foram fotografadas utilizando-se câmara digital, transiluminador 

Camag Reprostar 3, excitação a 256 nm, sendo os dados analisados em sistema 

Windows.    

 

4.2.3. Cromatografia líquida de alta eficiência 

 

4.2.3.1. Ensaios preliminares 

Foram realizados ensaios preliminares por cromatografia líquida de alta 

eficiência nos equipamentos 1, 2 e 3. 

 

Parâmetros estabelecidos no equipamento 1 

Coluna: LiChrospher® RP18 (5 µm) Merck® 

Volume de injeção 20 µL 

Foram utilizadas as seguintes fases móveis: 

Fase móvel 1: acetonitrila:água 0,1% de ácido acético glacial (33:67 v/v) 

Fase móvel 2: acetonitrila:água 0,1% de ácido acético glacial (30:70 v/v) 
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Fase móvel 3: acetonitrila:isopropanol:água 0,1% de ácido acético glacial 

(30:3:67 v/v) 

Fase móvel 4: acetonitrila:isopropanol:água (25:1:74 v/v) 

Fase móvel 5: acetonitrila:água (20:80 v/v) 

Fase móvel 6: acetonitrila:água (25:75 v/v) 

Fase móvel 7: acetonitrila:metanol:água (20:5:75 v/v) 

Fase móvel 8: acetonitrila:metanol:água (25:1:75 v/v) 

Fase móvel A: água 

Fase móvel B: acetonitrila 

 

Foram testados os seguintes fluxos no modo isocrático: 

Fluxo 1: 1,0 mL/min 

Fluxo 2: 1,2 mL/min 

Fluxo 3: 1,3 mL/min 

e com variações de fluxo durante a corrida. 
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Fluxo 4A: 

Tempo (min) Fluxo mL/min 

0-10 1,1 

10-15 1,2 

15-20 1,1 

20-25 1,2 

25-30 1,4 

30-60 1,5 

 

Fluxo 5: 

Tempo (min) Fluxo (mL) 

1 1 

20 1,2 

25 1,5 

45 1,5 

50 0 

 

 

 

 

Fluxo 7: 

Tempo (min) Fluxo (mL) 

1 1 

20 1,2 

25 1,5 

30 1,7 

40 1,8 

45 1 

50 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxo 4: 

Tempo (min) Fluxo mL 

0-20 1,2 

20-30 1,6 

 

 

 
 
 
Fluxo 6: 

Tempo (min) Fluxo (mL) 

0-1 1 

1-20 1,2 

20-25 1,5 

25-30 1 

30-40 1 

40-45 1 

45-50 0 

 

 

Fluxo 8: 

Tempo (min) Fluxo (mL) 

1 1 

20 1,3 

30 1,5 

60 0 
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Fluxo 9: 

Tempo (min) Fluxo (mL) 

1 1,5 

15 1,3 

20 1,5 

30 1,7 

60 0 

 

 

Fluxo 11: 

Tempo (min) Fluxo (mL) 

1 1,0 

15 1,5 

20 1,7 

30 1,7 

60 0 

 

 

Fluxo 13: 

Tempo (min) Fluxo (mL) 

1 1,5 

20 1,3 

25 1,5 

35 1,7 

60 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxo 10: 

Tempo (min) Fluxo (mL) 

1 1,5 

10 1,0 

20 1,2 

30 1,7 

60 0 

 

 

Fluxo 12: 

Tempo (min) Fluxo (mL) 

1 1,0 

15 1,2 

20 1,5 

30 1,7 

60 0 
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MODO GRADIENTE 
Bomba A: água 

Bomba B: acetonitrila 

 

Fluxo 14: 1,0 ml/min 

Tempo (min) acetonitrila (%) 

0-1 10 

1-60 30 

60-65 0 

 

 

 

 

 

Fluxo 16: 1,0 ml/min 

 Tempo (min) acetonitrila (%) 

0-05 15 

05-31 29 

31-39 35 

39-45 15 

45-50 15 

50-00 0 

 

 

Fluxo 18: 1,0 ml/min 

 Tempo (min) acetonitrila (%) 

0-05 15 

05-20 25 

20-40 35 

40-45 40 

45-00 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxo 15: 1,0 ml/min 

 Tempo (min) acetonitrila (%) 

0-1 15 

1-5 15 

5-31 29 

31-39 35 

39-45 15 

45-00 0 

 

 

Fluxo 17: 1,0 ml/min 

 Tempo (min) acetonitrila (%) 

0-05 15 

05-25 25 

25-40 40 

40-45 40 

45-00 0 

 

 

 

Fluxo 19: 1,0 ml/min 

 Tempo (min) acetonitrila (%) 

0-05 15 

05-20 20 

20-40 35 

40-45 45 

45-00 0 
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4.2.3.1.1.1. Construção da curva analítica da daidzeína 

Foram pesados exatamente cerca de 5,0 mg de daidzeína e diluído e 

transferido para balão volumétrico de 10 mL, adicionou-se quantidade 

suficiente de solução aquosa de metanol 80% (v/v) até dissolução e completou-

se com o mesmo solvente. A seguir transferiu-se 1,0 mL desta solução para 

balão volumétrico de 25 mL e completou-se o volume com o solvente. Desta 

última solução, foram transferidos volumes de 1, 2, 3 4 e 5 mL para cada balão 

volumétrico de 10 mL. Os volumes destes balões foram completados com 

solução aquosa de metanol 80% (v/v) obtendo-se assim soluções com intervalo 

de concentração variável entre 0,002 mg/mL e 0,01 mg/mL de daidzeína. 

Determinou-se o erro padrão da estimativa do intercepto, e do slope, 

como também o coeficiente de correlação (r) estimado pelo método dos 

mínimos quadrados. 

 

4.2.3.1.2. Parâmetro utilizado para equipamento 2 (Shimadzu®) 

Parâmetro utilizado: 

Fase móvel: acetonitrila:água (4:6) 

Vazão: 0,4 mL/min 

Comprimento de onda: 260 nm 

Coluna: Nova Pack C18 

 

4.2.3.1.2.1. Construção da curva analítica 

Prepararam-se soluções estoque individuais de concentração de 0,75 

mg/mL de biochanina A, 0,35 mg/mL de daidzeína, 0,35 mg/mL de 

formononetina, 0,5 mg/mL de genisteína com acetonitrila. Transferiu-se 1 mL 

de cada solução estoque para um balão volumétrico de 200 mL e completou-se 

volume com mistura de acetonitrila e água (1:1). A partir desta solução 

transferiu-se 5 mL para balão volumétrico de 10 mL completando-se volume 

com a mistura de acetonitrila e água (1:1). Desta última solução, transferiu-se 5 

mL para balão volumétrico de 10 mL completando-se com o mesmo diluente. 

Esta operação foi sucedendo até obter-se a quinta diluição. 
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4.2.3.1.2.2 Preparação da solução de padrão interno 

Foram preparadas soluções individuais nas concentrações de 0,06 mg/mL 

para quercetina; e catequina; 0,1 mg/mL para ácido clorogênico e 0,09 mg/mL 

para rutina em acetonitrila como diluente para pesquisa de padrão interna nas 

condições cromatográficas no equipamento 2. 

 

4.2.3.1.2.3. Preparação da solução das amostras 

 

Foi analisada amostra A1 preparada de acordo com o item 4.2.1.2.3. 

 

4.2.3.1.2.4. Preparo da solução de amostra acidificada 

Amostra A1 e A4 foram preparadas segundo Griffith e Collison, 2001 

modificado. 

Extração de isoflavonas nas amostras A1 e A4 foram pesadas 0,05 g de 

cada com 10 mL de acetonitrila e 10 mL de água ultrapura ou solução aquosa 

de HCl 0,1% (v/v). A mistura foi agitada por 1 hora a 60ºC. As amostras foram 

neutralizadas com solução aquosa de hidróxido de sódio para pH 5,0, em 

seguida foi transferida 15 mL em balão volumétrico de 25 mL e completou-se o 

volume com a fase móvel (acetonitrila e água 1:1), desta solução foi transferida 

1 mL para balão volumétrico de 100 mL e completado volume com a fase 

móvel e  filtradas em membrana de 0,45 um  e analisadas por cromatografia 

líquida. 

 

Método cromatográfico 

 

4.2.3.1.3. Parâmetros estabelecidos no equipamento 3  

 

Cromatógrafo líquido Varian®  

 

Parâmetros estabelecidos 

Fase móvel: água:acetonitrila (6:4 v/v) 

Vazão: 0,6 mL/min 

Detecção: UV a 260 nm 

Coluna Chromolith™ RP18e, 100-4,6 mm Merck 
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Volume de injeção: 20 µL 

Veloc. do papel 5mm/min 

 

4.2.3.1.3.1. Construção da curva analítica 

Preparação das soluções padrão 

  

Foram preparadas soluções dos padrões de isoflavonas e diluídos em 

acetonitrila obtendo–se solução contendo 10,4 µg/mL de daidzeína, 11,04 

µg/mL de genisteína, 10,16 µg/mL de formononetina e 9,76 µg/mL de 

biochanina A e desta solução foram realizadas diluições 1:2 em série, até a 

quinta diluição e utilizando a fase móvel como diluente. 

 

4.2.3.1.4. Hidrólise 

 

Hidrólise ácida 1  

Amostras A1, A2, A3 e A5 foram hidrolisadas segundo metodologia da 

Farmacopéia Americana 29 ed. (UNITED States Pharmacopeia, 2006). Foram 

pesados o equivalente ao peso-médio de cada uma das amostras e levadas 

cada qual para balão volumétrico de 250 mL. Foram adicionados 15 mL de 

água para dispersar a amostra, 15 mL de álcool etílico e em seguida 50 mL de 

solvente (mistura de álcool etílico e água, 1:1) e sonicados por 30 minutos. 

Após esfriar à temperatura ambiente completou-se o volume com solvente. 

Foram transferidos 50 mL desta solução para balão de fundo redondo e levou-

se a evaporação à vácuo a pressão reduzida até secura em banho-maria a 60o 

C. Em seguida, adicionou-se 5mL de ácido clorídrico 2N e aqueceu-se em 

banho-maria fervente por 30 minutos. Esta solução foi transferida 

quantitativamente para balão volumétrico de 50 mL com ajuda de 15 mL de 

álcool etílico e completando-se com solvente até o volume e em seguida filtrou-

se em membrana de 0,45 um de porosidade.  

 

 

Hidrólise ácida teste 2 

Foram pesados seis vezes cerca de 0,1 g de amostra A1 e transferidos 

cada qual para um tubo com tampa e adicionados 10 mL de acetonitrila em 
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todos eles e em seguida adicionou-se 10 mL de solução aquosa de HCl nas 

concentrações de 2 M no tubo 1, 1,5 M no tubo 2, 1 M no tubo 3, 0,5 M no tubo 

4 e 0,1 M no tubo 5 e 10 mL de água no tubo 6. Foram sonicados por 10 

minutos e levados a banho maria a 40° C por 30 minutos. Após neutralização 

com solução aquosa de hidróxido de sódio para pH 6 em potenciômetro, 

transferiu-se quantitativamente para balão volumétrico de 25 mL, completando-

se volume com a fase móvel (acetonitrila/água, 4:6). 

 

Hidrólise ácida teste 3 

Foram pesados quatro vezes cerca de 0,1 gr de amostra A1 e transferidos 

cada qual para tubos com tampa. Foram adicionados 10 mL de solvente 

(mistura de álcool etílico e água, 1:1) em todos os tubos e 10 mL de solução de 

HCl na concentrações de 2 M no tubo 1, 1 M no tubo 2, 0,5 M no tubo 3e água 

no tubo 4 a cada um tubo. Após sonicação por 10 minutos e levados em banho 

maria à 40° C por 30 minutos, manteve-se em repouso por 12 horas à 

temperatura ambiente. Após neutralização com solução de hidróxido de sódio 

em potenciômetro em pH 6, transferiu-se quantitativamente para balão 

volumétrico de 25 mL completando-se volume com a fase móvel 

(acetonitrila/água, 4:6). 

 

Hidrólise ácida teste 4 

Foram pesados 0,1 g da amostra A1, transferidas para balão volumétrico 

de 25 mL e adicionado solvente (etanol/água, 1:1), levado a ultrasom por 10 

minutos, e completou-se o volume com solvente. Desta solução, transferiu-se 5 

mL para três tubos com tampa contendo em cada tubo 5 mL de solução de HCl 

3M no tubo 1, 5M no tubo 2 e 10M no tubo 3 e levados no banho-maria a 40° C 

por 40 minutos e ajustado pH para 6 com solução aquosa de hidróxido de 

sódio. 

   

Hidrólise ácida teste 5 

Pesou-se 0,1030 g de pó da amostra A1 e transferiu-se para balão 

volumétrico de 10 mL com solvente (álcool etílico e água, 1:1). Após agitação, 

sonicou-se por 10 minutos. Após aguardar decantar por cerca de 10 minutos, 

filtrou-se em papel de filtro. Deste filtrado transferiu-se 2 mL para três tubos 
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com tampa e adicionou-se 2 mL de HCl 3M no tubo 1, 2 mL de HCl 2M no tubo 

2 e 2 mL de água para o tubo 3. Foram retirados 0,5 mL de cada tubo após 

aquecimento de 30 minutos a 50 °C, 60 °C, 80°C e 100°C e aplicadas em placa 

de cromatografia em camada delgada.  

 

Hidrólise teste 6 

Pesou-se 0,1033 g da amostra A1 e transferiu-se para balão volumétrico 

de 10 mL com solvente (álcool etílico e água, 1:1). Após agitação, sonicou-se 

por 10 minutos e aguardou-se decantação por cerca de 10 minutos, filtrou-se 

em papel de filtro. Deste filtrado transferiu-se 2 mL para 4 tubos com tampa. 

Transferiu-se 2 mL de solução aquosa de HCl 5 M no tubo 1, 4M no tubo 2, 3M 

no tubo 3 e 2M no tubo 4 respectivamente e levou-se em banho maria-fervente 

retirando volumes de 0,5 mL a cada 15 minutos, 30 minutos e 1 hora e sendo 

estes aplicados em placa de cromatografia em camada delgada.  

Resultado: a 5,4 e 3 M com 100°C a1 hora observou hidrólise completa. 

 

Hidrólise teste 7 

Pesou-se 0,3250 g da amostra a1, adicionou-se 12 mL de álcool etílico PA 

e 2 ml de HCl conc. E levou-se a refluxo por 2 horas a 90° C. Acertou-se o pH a 

5. Esta solução foi transferida para balão volumétrico de 50 mL completando o 

volume com solvente (álcool etílico e água 1:1). Filtrou-se em papel de filtro. 

Foi realizada diluição 1:4, ou seja, transferiu 5 mL para balão volumétrico de 10 

mL e completou-se volume com a fase móvel e desta solução transferiu 5 mL 

em balão volumétrico de 10 mL e completou volume com fase móvel 

(acetonitrila e água, 4:6).  

 

Hidrólise teste 8 

Foram pesados 0,3022gr, 0,3108, 0,6035 e 0,9050 g de amostra A1 em 

quatro tubos com tampa, foram adicionados 5 mL de solvente (álcool etílico e 

água 1:1) em todos os tubos, 5 mL de água no primeiro tubo e 5 mL de HCl 3 

M em todos os outros tubos. Em seguida foram tampados e levados a banho-

maria fervente por 2 horas. Após esfriar forma neutralizados para pH 6 com 

solução de hidróxido de sódio e transferidos quantitativamente para balão 

volumétrico de 25 mL, completando o volume com solvente. Transferindo-se 
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desta solução 1 mL para balão volumétrico de 10 mL. Filtrou-se me membrana 

de 0,45 um de porosidade. 

 

4.2.3.1.5. Parâmetros estabelecidos no equipamento 4 

Cromatógrafo líquido CG500 (C4) 

 

Validação do método proposto para análise de isoflavonas em 
amostras comerciais  

 

Parâmetros estabelecidos 

Fase móvel: água:acetonitrila (6:4 v/v) 

Vazão: 0,6 mL/min 

Detecção: UV a 260 nm 

Coluna Chromolith™ RP18e, 100-4,6 mm Merck 

Volume de injeção: 20 µL 

Velocidade do papel 5mm/min 

 

4.2.3.1.5.1. Preparação das soluções padrão 

Foram pesados exatamente 4,28 mg de daidzeína, 4,08 mg de genisteína, 

3,56 mg de formononetina e 5,6 mg de biochanina A e transferidos 

quantitativamente cada qual para um balão volumétrico de 50 mL, dissolvidos 

com acetonitrila, mantidos no ultrasom por 10 minutos e completado volume 

com acetonitrila. Obtendo-se assim as soluções estoque com concentração de 

85,6 µg/mL para daidzeína, 81,6 µg/mL para genisteína, 71,2 µg/mL para 

formononetina e 112 µg/mL para biochanina A.   

 

4.2.3.1.5.2. Preparo de solução padrão de trabalho 

Uma alíquota de 5,0 mL de cada solução foi retirada e transferida 

quantitativamente para um balão de 25 mL e completado com a fase móvel. A 

concentração final da solução padrão foi de 17,12 µg/mL para daidzeína, 16,32 

µg/mL para genisteína, 14,24 µg/mL para formononetina e 22,4 µg/mL para 

biochanina A (solução padrão de trabalho).   
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4.2.3.1.5.3. Preparo de solução padrão individual 

Uma alíquota de 5,0 mL de cada solução inicial foi retirada e transferida 

quantitativamente para cada balão volumétrico de 25 mL e completados 

volume com a fase móvel. Destas soluções 3,0 mL foram transferidas para 

cada balão volumétrico de 10 mL e completados volume com a fase móvel 

correspondendo a concentração do ponto médio da curva analítica. 

  

4.2.3.1.5.4. Construção das curvas analíticas 

Foram realizadas diluições a partir das soluções de trabalho (17,12 µg/mL 

para daidzeína, 16,32 µg/mL para genisteína, 14,24 µg/mL para formononetina 

e 22,4 µg/mL para biocanina A), obtendo-se assim concentrações que variaram 

entre 1,4 a 13 µg/mL. As curvas dos padrões foram construídas com seis níveis 

de concentração, os quais foram projetados ao longo do eixo das abcissas e a 

média dos resultados obtidos, por análise em triplicata, foram alocados no eixo 

das ordenadas. 

 

4.2.3.1.5.5. Curva analítica de genisteína 

Foi pesado 4,0 mg de genisteína diluído em acetonitrila em balão 

volumétrico de 50 mL. A partir desta solução foi realizado diluições obtendo-se 

concentrações de 0,4  µg/mL, 0,8  µg/mL, 3,2  µg/mL, 6,4  µg/mL e 9,6  µg/mL.  

As curvas foram ajustadas por regressão linear pelo método dos mínimos 

quadrados. 

 

4.2.3.1.5.6. Linearidade 

A linearidade do método proposto foi avaliado através das médias 

das absorbâncias obtidas em respostas às concentrações de padrões 

empregados na construção das curvas analíticas. 

 

4.2.3.1.5.7. Preparo da amostra 

Foram pesados exatamente 1,0 g das amostras A1, A3, A5, A6 e A7 e 

transferidos individualmente cada qual para balão volumétrico de 100 mL, 

adicionado cerca de 80 mL de solvente e levado a ultrasom por 15 minutos. Em 

seguida os balões volumétricos foram levados a banho-maria a 60° C por 30 
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minutos. Após esfriar a temperatura ambiente foi completado volume com 

solvente (álcool etílico e água 1:1), agitado e levado a ultrasom por 10 minutos. 

Em seguida a solução foi filtrada em papel de filtro, desprezando-se os 

primeiros 5 mL.  

 

4.2.3.1.5.8. Hidrólise ácida 

Desta solução foi transferida 5 mL em pipeta volumétrica, transferindo-se 

para tubos de boca esmerilhada já contendo 5mL de solução aquosa de HCl 

3M. Após tampar, levou-se os tubos para banho-maria fervente por 1 hora e 

depois de alcançar a temperatura ambiente, neutralizou-se a solução com 5 mL 

de solução aquosa de NaOH 3M. Mediu-se o pH em potenciômetro ajustando-

se para 6,0 utilizando soluções aquosas de ácido clorídrico ou de hidróxido de 

sódio diluídos, caso fosse necessário. As soluções foram transferidas 

quantitativamente para balão volumétrico de 25 mL e com 5 mL de álcool etílico 

e depois com solvente (álcool etílico e água 1:1) até completar o volume. 

 

4.2.3.1.5.9. Precisão- Desvio Padrão Relativo (DPR) 

A precisão do método proposto foi efetuada para cada amostra em estudo 

pela avaliação da repetibilidade de 10 determinações de amostras com 

diluições da amostra com a fase móvel.  

Para o ensaio de precisão, a partir das soluções hidrolisadas foram feitas 

diluições das amostras com a fase móvel obtendo-se concentração dentro da 

curva analítica. Para amostra A5 foi feita diluição 2:10. Para as amostras A1, 

A3, A6 e A7 feitas igualmente diluições 1:10 das suas soluções hidrolizadas. A 

amostra A1 foi feita diluição final 5:10; para amostra A6, diluição final 4:10 e 

para as amostras A3 e A7 foram feitas diluições finais 3:10.  

 

4.2.3.1.5.10. Recuperação 

A recuperação do método proposto foi avaliada para as mesmas amostras 

do ensaio de precisão. A preparação dos padrões e amostras foi semelhante 

àquela descrita no ensaio da precisão. Para as amostras A1, A3, A6 e A7 

foram transferidos a partir da penúltima diluição do ensaio da precisão e para 

A5 foi a partir da hidrólise.   
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Foram transferidas estas alíquotas da solução de trabalho do padrão e 

das amostras para balão volumétrico de 10 mL e completado volume com a 

fase móvel conforme esquema nas Tabelas 4, 5, 6, 7 ,8 e 9 . O porcentual de 

recuperação (%) foi calculado de acordo com o indicado pela “Association of 

Official Analytical Chemistry International” (AOAC, 2000). 

            

% R= (Ca – Cna)  x 100,  

                       Cp 

 

onde: 

Ca= concentração de fármaco encontrada na amostra adicionada de padrão; 

Cna= concentração de fármaco encontrada na amostra não adicionada de 

padrão; 

Cp= concentração teórica do padrão. 

 

Tabela 1: Esquema para a determinação da recuperação da Amostra A1  

Volume em mL de Padrão 

Adicionado 

Volume em mL de Amostra 

A1 Adicionado 
Balão 

volumétrico 

(10 mL) 
Daidzeína 

17,12 µg/mL 

Genisteína  

16,32 µg/mL 
 

1 1 1 - 

2 - - 1 

3 1 1 1 

4 2 2 1 

5 3 3 1 

    Amostra contendo daidzeína (12,6 µg/mL) + genisteína (11,2 µg/mL) 

determinado no ensaio de precisão 
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Tabela 2: Esquema para a determinação da recuperação da Amostra A6 

Volume em mL de Padrão 

Adicionado 

Volume em mL de Amostra 

A6 Adicionado 
Balão 

volumétrico 

(10 mL) 
Daidzeína 

17,12 µg/mL 

Genisteína  

16,32 µg/mL
 

1 1 1 - 

2 - - 1 

3 1 1 1 

4 2 2 1 

5 3 3 1 

Amostra contendo daidzeína (12,54 µg/mL) + genisteína (9,99 µg/mL) 

determinado no ensaio de precisão 

 

 

Tabela 3: Esquema para a determinação da recuperação da Amostra A7  

Volume em mL de Padrão 

Adicionado 

Volume em mL de Amostra 

A7 Adicionado 
Balão 

volumétrico 

(10 mL) 
Daidzeína 

17,12 µg/mL 

Genisteína  

16.00 µg/mL
 

1 1 1 - 

2 - - 1 

3 1 1 1 

4 2 2 1 

5 3 3 1 

Amostra contendo daidzeína (15,72 µg/mL) + genisteína (0,5932 µg/mL) 

determinado no ensaio de precisão 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52

Tabela 4: Esquema para a determinação da recuperação da Amostra A3 

Volume em mL de Padrão 

Adicionado 

Volume em mL de Amostra 

A3 Adicionado 
Balão 

volumétrico 

(10 mL) 
Daidzeína 

16,00 µg/mL 

Genisteína  

17,60 µg/mL

Daidzeína 19.34 µg/mL  + 

Genisteína 4,54 µg/mL* 

1 1 1 - 

2 - - 1 

3 1 1 1 

4 2 2 1 

5 3 3 1 

Amostra contendo daidzeína (19,34 µg/mL) + genisteína (4,54 µg/mL) 

determinado no ensaio de precisão 

 

 

A Recuperação da Amostra A5 foi feita com um padrão de cada vez 

conforme esquema abaixo:  

 

Tabela 5: Esquema para a determinação da recuperação da Amostra A5 

Balão volumétrico 

(10 mL) 

Volume (mL) de solução 

padrão de (daidzeína 

18.40 µg/mL)  

Volume (mL) de amostra 

adicionado*  

1 2 - 

2 - 2 

3 1 2 

4 2 2 

5 3 2 

Daidzeína  2,00 µg/mL* 
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Tabela 6:  Esquema para a determinação da recuperação da Amostra A5 

Balão volumétrico 

(10 mL) 

Volume (mL) de solução 

padrão de genisteína 

16,00 µg/mL  

Volume (mL) de amostra 

adicionado*  

1 3 - 

2 - 5 

3 3** 5 

4 1 5 

5 2 5 

*Genisteína 4,00 µg/mL 

 

** Solução obtida de 2mL do balão 1, transferido para balão de 10 mL e 

completado com a fase móvel. 

 

Tabela 7: Esquema para a determinação da recuperação da Amostra A5 

Balão volumétrico 

(10 mL) 

Volume (mL) de solução 

padrão de 

Formononetina 14,24 

µg/mL  

Volume em mL de 

amostra adicionado  

1 3 - 

2 - 2 

3 1 2 

4 2 2 

5 3 2 

*.(Formononetina: 15.60 µg/mL) * 
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Tabela 8: Esquema para a determinação da recuperação da Amostra A5 

Balão volumétrico 

(10 mL) 

Volume (mL) de solução 

padrão biochanina A 

22,40 µg/mL  

Volume em mL de 

Amostra adicionado*  

1 1 - 

2 - 1 

3 1 1 

4 2 1 

5 3 1 

Biochanina A: 15.60 µg/mL* 

 

 

4.2.3.1.5.11. Determinação do limite de detecção (LD) e quantificação (LQ) 

O limite de detecção (LD) e o limite de quantificação (LQ) foram 

determinados utilizando-se soluções padrão de menor concentração das 

substâncias em exame considerando-se a capacidade do método para detectar 

e quantificar baixas concentrações das substâncias em amostras comerciais 

(SWARTZ; KRULL, 1998).    

Foram preparadas soluções contendo 1,712µg/mL a 10,272µg/mL para 

daidzeína, 1,632µg/mL a 9,792µg/mL para genisteína, 0,4µg/mL 6,4µg/mL para 

formononetina e 2,24µg/mL a 13,44µg/mL para biochanina A e efetuadas três 

leituras para cada concentração e calculado o desvio padrão entre os 

resultados obtidos. O cálculo para o LD e LQ foi realizado segundo as 

fórmulas: 

 

LD =          Desvio padrão médio           X 3     

                  Inclinação da curva padrão     

                            

  LQ =          Desvio padrão médio           X 10     

                    Inclinação da curva padrão 

 

 

 

 



 55

4.2.3.1.6. Parâmetros  estabelecidos no equipamento 5 

Equipamento 5: Cromatógrafo líquido Shimadzu  

 

Parâmetros segundo metodologia da Farmacopéia Americana 29 ed. 

 

Coluna Synergi™ 4µ HYDRO-RP 80Å, 250 mm x 4µ, Phenomenex  

Temperatura do forno 45ºC 

Vazão: 1 min/mL. 

Comprimento de onda 254 nm 

Solvente: mistura de álcool etílico e água (1:1). 

Solução A: água e acetonitrila (75:25) contendo 0,05% de ácido trifluoroacético. 

Solução B: acetonitrila contendo 0,05% de ácido trifluoroacético. 

Gradiente: 

Tempo (minutos) Solução A (%) Solução B (%) Eluição 

0 100 0 Equilíbrio 

0-2,0 100 0 Isocrático 

2,0-2,5 100-87 0-13 Gradiente linear 

2,5-7,5 87-80 13-20 Gradiente linear 

7,5-7,8 80-73 20-27 Gradiente linear 

7,8-8,0 73-55 27-45 Gradiente linear 

8,0-11,0 55-50 45-50 Gradiente linear 

11,0-13,0 50-40 50-60 Gradiente linear 

13,0-15,0 40-26 60-74 Gradiente linear 

15,016,0 26-0 74-100 Gradiente linear 

16,0-18,1 0-100 100-0 Gradiente linear 

18,1-23,0 100 0 Isocrático  

 

Preparo das soluções padrão 

Foram dissolvidos quantidades de isoflavonas para obter concentração de 

0,103 mg/mL de daidzeína, 0,207 mg/mL de genisteína, 0,133 mg/mL de 

formononetina e 0,179 mg/mL de biochanina A em mistura de n-propanol e 

água (1:1) individualmente em balão volumétrico de 10 mL. mg/mL. 

Preparo da amostra A5 conforme item 4.2.3.1.4.  
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5.          RESULTADOS 
 

5.1 Peso-médio do conteúdo das cápsulas das amostras A1, A2, A3, A5, 

A6 e A7 e suas respectivas variação de peso conforme Tabela 10 

 

Tabela 9: Peso-médio do conteúdo das cápsulas das amostras A1, A2, A3, A5, 

A6 e A7 seus respectivos variação de peso: 

______________________________________________________________ 

Amostras      peso-médio                      variação máxima      variação mínima 

A1                0,3348 g                                 + 0,9%                         - 2,3% 

A2                0,4647 g                                 + 3,4%                         - 4,2% 

A3                0,4154 g                                 + 3,35%                       - 1,14% 

A5                0,5214 g                                 + 3,0%                         - 3,5% 

A6                0,1320 g                                 + 5,7%                         - 3,7% 

A7                0,1150 g                                 + 3,15%                       - 1,25% 

_______________________________________________________________ 
 

5.2. Espectrofotometria na região do ultravioleta/visível 

 

5.2.1 Foram traçados espectros no ultravioleta das soluções de daidzeína, 

gliciteína e genisteína conforme Figuras 3, 4 e 5.      

 

5.2.2 Dosagem de flavonóides totais 

 

Tabela 10: Resultados obtidos na dosagem de flavonóides totais, em extrato 

metanólico de P. persicaria L. e amostra A1  

 

Amostras                                   Flavonóides totais 

                                                  mg %                                                 mg/pm 

Polygonum persicaria L.            573,00                                               -    

A1                                              664,79                                               2,22  

 

mg%=mg por 100 g;  mg/pm= mg por peso-médio 



 57

 

 

 
 

Figura 3. Espectro de absorção no ultravioleta da solução de daidzeína 

(0,005mg mg/mL) em metanol a 80% em água, absorção máximo em 249 nm. 

 

 
   

                                                                                                 

 

Figura 4. Espectro de absorção no ultravioleta da solução de genisteína 

(0,50078 mg/mL) em metanol a 80% em água, absorção máximo em 253 nm. 

 



 58

 

 

 
 

                                                                                                  

 

Figura 5. Espectro de absorção no ultravioleta de gliciteína (0,1072 mg/mL) em 

solução aquosa de metanol 80% (v/v), absorção máximo em 257 nm. 
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5.3 Cromatografia em camada delgada (CCD) 

 

5.3.1 Perfil cromatográfico de genisteína, daidzeína, gliciteína, genistina, 

daidzina e glicitina por cromatografia em camada delgada. 

 

 
 

Figura 7. Cromatograma Amostras em solução aquosa de metanol 80% (v/v). 

1= A1, 2= A2, D= daidzeína, G= genisteína e Gly= gliciteína. Visualização em 

254 nm. Fase móvel: hexano/acetato de etila (1:1 v/v) 

 

 

 

 

1               2              D                G            Gly           2 
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Figura 8. Cromatograma. Amostras em solução aquosa de metanol 80% (v/v). 
1= A1, 2= A2 e 3= A3. D= daidzeína, G= genisteína e Gly= gliciteína. 
Visualização em 254 nm. Fase móvel hexano/clorofórmio/isopropanol (15:20:5 
v/v) 
 

 

                               
Figura 9. Cromatograma Amostras em solução aquosa de metanol 80% (v/v). 
1= A1, 2= A2 e 3= A3 . D= daidzeína, G= genisteína e Gly= gliciteína. 
Visualização em 254 nm. Fase móvel tolueno/clorofórmio:isopropanol(1:1:1 v/v) 
 

1               2                3             D              G           Gly 

1            2             3                 D          G              Gly 
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Figura 10: Cromatograma Amostras em solução aquosa de metanol 80% 
(v/v).1= A1, 2= A2 e 3= A3. D= daidzeína, G= genisteína e Gly= gliciteína. 
Visualização em 254 nm. Fase móvel hexano/acetato de etila/isopropanol 
(15:20:5 v/v) 
 

 

                        
 

 Figura 11. Cromatograma Amostras em solução aquosa de metanol 80% 
(v/v). 1= A1, 2= A2 e 3= A3, D= daidzeína, G= genisteína e Gly= gliciteína. 
Visualização em 254 nm. Fase móvel hexano/acetato de etila/isopropanol 
(24:24:2 v/v) 

1                2                 3           D              G           Gly 

1                 2             3             D            G          Gly 
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Figura 12. Cromatograma 1= A1, 2= A2 e 3= A3. d= daidzina, g= genistina e 
gly= glicitina. Visualização em 254 nm. Fase móvel metiletilcetona/acetato de 
etila/ácido fórmico/isopropanol (5:40:2,5:2,5) 
 

 
Figura 13. Cromatograma 1,2 e 3 correspondendo a amostras A1, A2 e A3, 
respectivamente. d= daidzina, g= genistina e gly= glicitina. Fase móvel 
tolueno/acetato de etila/ácido fórmico (5:40:5). 
 

1                 2             3             d               g             gly 

1                 2               3              d             g             gly 
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5.3.2 Limite de detecção de genisteína, daidzeína e gliciteína por 

cromatografia em camada delgada 

 

 

Tabela 11: Resultados obtidos para limite de detecção de genisteína, daidzeína 

e gliciteína por cromatografia em camada delgada, observado sob luz UV 254 

nm 

_______________________________________________________________ 

Isoflavona                                    Quantidade de isoflavonas aplicadas (µg/µL) 

_______________________________________________________________ 

Genisteína                                   0,155  

Daidzeína                                    0,013 

Gliciteína                                      0,072 

Fase móvel: hexano/acetato de etila (1:1 v/v) 

 

5.3.3. Cromatografia em camada delgada de alta eficiência (CCDAE) 

 

5.3.4. Análise quantitativa de genistina, daidzina, glicitina e rutina em 

amostras industrializadas e em extrato metanólico de Polygonum persicaria L.  

 

Tabela 12: Resultados obtidos na determinação do teor de genistina, daidzina, 

glicitina e rutina em amostras industrializadas em CCDAE por análise 

densitométrica. 

 

                           mg/pm                                                          mg %  

Amostra             genistina        daidzina           glicitina          rutina 

A1                       18,8               9,42                  9,1 

A2                       13,67              11,8                 8,08 

P. persicaria L. 

mg/mg= mg por peso médio; mg%= mg por 100 g de amostra 
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5.3.5 Análise quantitativa de daidzeína em extrato metanólico de grãos de 

soja e amostras industrializadas.  

 

Tabela 13: Resultados obtidos na determinação do teor de daidzeína em 

amostras comerciais de extrato de soja A1, A2 e A3 por CCDAE em análise 

densitométrica. 

_______________________________________________________________ 

                           Daidzeína                                                           

 

Amostra              mg/pm                           mg%           

A1                       1,58                                473,36 

A2                       2,40                                521,53 

A3                      13,62                               3.279,0 

pm= peso-médio; ,mg%= mg por 100 g de amostra  

 

 

Não obteve-se extração de isoflavonas em grãos de soja na metodologia 

utilizada. 

 

As Figuras 14, 15 e 16 mostram os picos obtidos por detecção 

densitométrica dos padrões de daidzina, genistina e glicitina respectivamente e 

a Figura 17 mostra o perfil cromatográfico de Polygonum persicaria L. 

desenvolvidos por CCDAE na fase móvel: metiletilcetona/acetato de etila/ ácido 

fórmico/isopropanol (10:80:5:5 v/v).  
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A B

C D

 

Figura 14. Densitograma (detecção em 254 nm) em CCDAE. A= padrão de 

daidzina B= genistina, C= glicitina em solução aquosa de metanol 80% (v/v) e 

D= perfil do extrato metanólido de P. persicaria L.. Fase móvel: 

metiletilcetona/acetato de etila/ácido fórmico/isopropanol (10:80:5:5 v/v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daidzina

Genisteina 

Glicitina

P. persicaria L. 
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A Figura 18 apresenta densitograma, onde mostra que no Rf 0,28, o 

espectro do padrão de daidzina  foi de 260 nm e semelhante com o espectro 

obtido no mesmo Rf nas amostras A1 e A2. O padrão de rutina nas mesmas 

condições cromatográficas mostrou Rf 0,27, porém seu comprimento de onda 

máximo foi de 205 nm e o perfil cromatográfico foi diferente da daidzina. A 

amostra vegetal de Polygonum persicaria L. mostrou mesmo Rf 0,27 do padrão 

da rutina. 

                     Distância percirrida (mm) 

           
                                                                                  Comprimento de onda (nm) 

 

Figura 15. Comparação de espectros do padrão de daidzina (5) com demais 
substâncias de mesmo Rf em CCDAE. .Fase móvel: metiletilcetona/acetato de 
etila/ácido fórmico/isopropanol (10:80:5:5). 
 

Tabela 14  Rf e comprimento de onda máximo das amostras A1 e A2 , 

Polygonum persicaria L., daidzina e rutina. 

Isoflavonas Rf Comprimento de onda 

máximo (nm) 

5 0,28 260 

A1 0,28 260 

A2 0,28 260 

(P) 0,27 200 

(R) 0,27 205 

 

P= Polygonum persicaria L.  

R= Rutina 

5 A1 A2 

P

R
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A Figura 16 apresenta densitograma, onde mostra que no Rf 0,36, o 

espectro do padrão de genistina foi de 262 nm e semelhante com os espectros 

obtidos no mesmo Rf nas amostras A1 e A2. A amostra vegetal de Polygonum 

persicaria L. no Rf 0,37 mostrou espectro e comprimento de onda diferente de 

daidzina. 

 

Distância percorrida (mm) 

 
                                                                         Comprimento de onda (nm) 

 

Figura 16. Comparação de espectro de genistina (4) com demais substâncias 

de mesmo Rf em CCDAE. Fase móvel: metiletilcetona/acetato de etila/ácido 

fórmico/isopropanol (10:80:5:5 v/v). 

 

Tabela 15.  Rf e comprimento de onda máximo das amostras A1 e A2 , 

Polygonum persicaria L. e genistina 

_______________________________________________________________ 

Isoflavonas              Rf                      Comprimento de onda máximo (nm) 

 

A2                            0,36            262  

A1                            0,36            262  

(4)                            0,36            262  

(P)                            0,37            200  

 

P= Polygonum persicaria L., 4= genistina 

A2 A1 4 
P 
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A Figura 17 apresenta densitograma, onde mostra que no Rf 0,22, o 

espectro do padrão de glicitina foi de 262 nm e semelhante com os espectros 

obtidos no mesmo Rf nas amostras A1 e A2. A amostra vegetal de Polygonum 

persicaria L. no Rf 0,21 mostrou espectro e comprimento de onda diferente de 

daidzina. 

Distância percorrida (mm) 

 
                                                                         Comprimento de onda (nm) 

 

Figura 17. Comparação de espectro de absorção na região do UV de glicitina 

(6) com demais substâncias de mesmo Rf em CCDAE. Fase móvel: 

metiletilcetona/acetato de etila/ácido fórmico/isopropanol (10:80:5:5 v/v). 

 

 

Tabela 16 Rf e comprimento de onda máximo das amostras A1 e A2 , 

Polygonum persicaria L. e glicitina 

_______________________________________________________________ 

Isoflavonas                 Rf                 Comprimento de onda máximo (nm) 

 

A2                              0,22                           262 nm 

A1                              0,22                           262 nm 

(P)                              0,21                          200 nm 

(6)                              0,22                          262 nm 

P= Polygonum persicaria L., 6= glicitina 

 

A1 A2 6 
P 
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As Figuras 18 e 19 apresentam densitogramam, onde mostram perfil 

cromatográfico das amostras A1 e A2, respectivamente, desenvolvidos por 

CCDAE na fase móvel: metiletilcetona/acetato de etila/ ácido 

fórmico/isopropanol (10:80:5:5).  

 

Sinal 

                      
                                                                              Distância percorrida (mm) 

 
Figura 18. Densitograma (detecção em 254 nm) obtido da separação em 
CCDAE da amostra A1 em solução aquosa de metanol 80% (v/v). Identificação 
dos picos: 6- glicitina, 5- daidzina, 6- genistina, 1- genisteína. Fase móvel: 
metiletilcetona/acetato de etila/ácido fórmico/isopropanol (10:80:5:5). 
   Sinal 

               
                                                                      Distância percorrida (mm) 

 

Figura 19. Densitograma (detecção em 254 nm) da separação em CCDAE da 
amostra A2 em solução aquosa de metanol 80% (v/v). Identificação dos picos: 
6- glicitina, 5- daidzina, 6- genistina, 1- genisteína. Fase móvel: 
metiletilcetona/acetato de etila/ácido fórmico/isopropanol (10:80:5:5 v/v). 
 

6 

5 

4 

 
1 

6 

5 

4 

1 
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altura 

 
                                                                 Distância percorrida (mm) 

 

Figura 20. Densitograma (detecção em 254 nm) em CCDAE do padrão de 

rutina 1mg/mL em metranol. Aplicação 2 µL, Rf 0,07. Identificação do pico: 9- 

rutina. Fase móvel: metiletilcetona/acetato de etila/ácido fórmico/isopropanol 

(10:80:5:5). 

 

A Figura 21 mostra espectro densitométrico do padrão de rutina a 265 nm 

por CCDAE na fase móvel: metiletilcetona/acetato de etila/ ácido 

fórmico/isopropanol (10:80:5:5).  

 

Distância percorrida (mm) 

 
 

                                                               Comprimento de onda (nm) 

 

Figura 21. Espectro de absorção na região do UV de rutina (R) de 1 mg/mL em 

solução metanólica 80% (v/v) em CCDAE. Comprimento de onda máximo 265 

nm. Rf 0,07. Fase móvel: metiletilcetona/acetato de etila/ácido 

fórmico/isopropanol (10:80:5:5). 
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A Figura 22 mostra curva analítica de rutina na concentração de 0,01 

mg/mL a 1 mg/mL por CCDAE na fase móvel: metiletilcetona/acetato de etila/ 

ácido fórmico/isopropanol (10:80:5:5).  

 

                        R= 0,9970 

                        Y= 791,783 + 3,867 X 

A 

Conc. mg/mL 

 

Figura 22. Curva de analítica da rutina obtida por CCDAE. Concentração das 

soluções de 0,01 mg/mL a 1 mg/mL de rutina em solução aquosa de metanol 

80% (v/v). Leitura efetuada a 254 nm. 
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Foi realizado pesquisa de presença de daidzeína nas amostras A1, A2 e 

A3, (Figuras 23, 24, 25, 26, 27 e 28), por CCDAE seguido de detecção 

densitométrica utilizando-se o sistema cromatográfico 2: 

clorofórmio/metanol/isopropanol (85:10:5). 

 

 
 
Figura 23. Densitograma (detecção em 254 nm) em CCDAE do padrão de 
daidzeína. Identificação do pico: daidzeína. Fase móvel: 
clorofórmio/metanol/isopropanol (85:10:5 v/v). 
 

 
 

Figura 24. Densitograma (detecção em 254 nm) em CCDAE do extrato 

hidrometanólico 80% (v/v) da amostra A4 grãos de soja. Fase móvel: 

clorofórmio/metanol/isopropanol (85:10:5 v/v). 

Daidzeína
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R= 0,9997 

Y= 63,567 + 31,843 x + - 0,034 x x2 

A 

 
                                                                                                     Conc. mg/mL 

 

Figura 25. Curva analítica da daidzeína por CCDAE. Concentração das 

soluções de 0,01 mg a 0,5 mg/mL de daidzeína em solução aquosa de metanol 

80% (v/v). Leituras efetuadas a 254 nm. Fase móvel: 

clorofórmio/metanol/isopropanol (85:10:5 v/v). 
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                                                                 Distância percorrida (mm) 

 

Figura 26. Densitograma (detecção em 254 nm) em CCDAE do extrato 
hidrometanólico 80% (v/v) da amostra A1. Identificação do pico: 2- daidzeína. 
Fase móvel: clorofórmio/metanol/isopropanol (85:10:5 v/v). 
 

 

 
                                                                 Distância percorrida (mm) 

 

 

Figura 27. Densitograma (detecção em 254 nm) em CCDAE do extrato 

hidrometanólico 80% (v/v) da amostra A2. Identificação do pico: 2- daidzeína. 

Fase móvel: clorofórmio/metanol/isopropanol (85:10:5 v/v). 

2 

2 
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                                                                 Distância percorrida (mm) 

 

Figura 28. Densitograma (detecção em 254 nm) em CCDAE do extrato 

hidrometanólico 80% (v/v) da amostra A3. Identificação do pico: 2- daidzeína. 

Fase móvel: clorofórmio/metanol/isopropanol (85:10:5 v/v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
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5.3.6 Análise de genisteína, daidzeína e gliciteína em amostras 

industrializadas. 

 

A Tabela 17 mostra os resultados obtidos por CCDAE e determinação 

densitométrica das isoflavonas daidzeína, gliciteína e genisteína nas amostras 

comerciais de isoflavonas da soja A1, A2 e A3. 

 

Tabela 17. Resultados obtidos na determinação do teor de daidzeína, gliciteína 

e genisteína em amostras industrializadas por análise densitométrica em 

CCDAE. 

 

                           daidzeína            gliciteína                 genisteína                    

 

Amostra                                            mg/pm                                    

 

A1                        1,015                   0,5691                   0,41324   

A2                         0,6627                 0,1338                  1,1155  

A3                        9,44                      *                             0,5953    

_______________________________________________________________ 

• não encontrado. 

• N=2 para cada determinação. 

 

 

Foi realizada determinação de daidzeína nas amostras A1, A2 e A3, 

(Figuras 32, 33, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47 e 48), por CCDAE seguido de 

detecção densitométrica utilizando-se o sistema cromatográfico 3: 

hexano/acetato de etila (2:8). 

 

As Figuras 32, 33 e 34 mostram picos obtidos por detecção 

densitométrica dos padrões de daidzeína, gliciteína e genisteína 

respectivamente por CCDAE na fase móvel: hexano/acetato de etila (2:8). 
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Figura 29. Densitograma (detecção em 265 nm) em CCDAE do padrão de 

daidzeína na concentração de 0,204 µg/2µL. Fase móvel: hexano/acetato de 

etila (2:8 v/v). 

 

 

 

 

   
 

Figura 30. Densitograma (detecção em 265 nm) em CCDAE do padrão de 

gliciteína na concentração de 0,110 µg/2µL. Fase móvel: hexano/acetato de 

etila (2:8 v/v). 
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Figura 31. Densitograma (detecção em 265 nm) em CCDAE do padrão de 

genisteína na concentração de 0,050 µg/2µL. Fase móvel: hexano/acetato de 

etila (2:8 v/v). 

 

 

As Figuras 32, 33 e 34 mostram as curvas analíticas de daidzeína, 

gliciteína e genisteína. As Figuras 35, 36 e 37 mostram o perfil cromatográfico 

por CCDAE e detecção densitométrica das amostras A1, A2 e A3. A Figura 38 

mostra a foto da placa CCDAE (excitação a 254 nm), onde foram aplicadas as 

amostras A1, A2 e A3 e os padrões de isoflavonas daidzeína, gliciteína e 

genisteína nas concentrações da curva analítica. As Figuras 39 e 40 

correspondem a mesma placa da Figura 41 mas com análise densitométrica. 

As Figuras 41, 42 e 43 correspondem aos espectros densitométricos das 

manchas dos padrões de isoflavonas daidzeína, gliciteína e genisteína e das 

manchas das amostras A1, A2 e A3 correspondentes aos Rfs dos padrões. 
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Y= 662,638 + 22,921 X 

r= 0,99836 

 

A 

     Conc. mg/mL 

 
Figura 32. Curva analítica de daidzeína obtida por CCDAE. Solução de 
concentração 0,0514 mg/mL aplicados de 1 a 6 µL. Fase móvel: 
hexano/acetato de etila (2:8 v/v). 
 

           Y= - 71,091 + 8,999 X 

           r= 0,9952 

A 

   
 

Figura 33. Curva analítica da gliciteína obtida por CCDAE. Solução de 

concentração 0,11 mg/mL aplicados de 1 a 6 µL. Fase móvel: hexano/acetato 

de etila (2:8 v/v). 
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Y= - 451,659 + 30,854 X 

 r= 0,99357 

A 

   
 

Figura 34. Curva analítica da genisteína obtida por CCDAE. Solução de 

concentração 0,0500 mg/mL aplicados de 1 a 6 µL. Fase móvel: 

hexano/acetato de etila (2:8 v/v). 

    
 

Figura 35. Densitograma (detecção em 265 nm) da separação em CCDAE da 

amostra A1 em solução hidrometranólica 80% (v/v). Fase móvel: 

hexano/acetato de etila (2:8 v/v). 
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Figura 36. Densitograma (detecção em 265 nm) da separação em CCDAE da 

amostra A3 em solução hidrometranólica 80% (v/v). Fase móvel: 

hexano/acetato de etila (2:8 v/v). 

 

   
 

Figura 37. Densitograma (detecção em 265 nm) da separação em CCDAE da 

amostra A2 em solução hidrometranólica 80% (v/v). Fase móvel: 

hexano/acetato de etila (2:8 v/v). 
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Figura 38. Foto da placa CCDAE (excitação= 254 nm), fase móvel hexano 

acetato de etila (2:8). Padrão daidzeína= 1-6, Amostra 1= 7-8, Padrão 

gliciteína= 9-14, Amostra 2= 15-16, Padrão genisteína= 17-22, Amostra 3, 23-

24. 

 

    
 

Figura 39. Foto da placa de CCDAE (excitação= 265 nm). Padrão daidzeína 1-

6= 0,0514-0,3084 mg/mL; amostra A1=7-8; padrão gliciteína 9-14= 0,11-0,66 

mg/mL; amostra A2= 15-16; padrão genisteína 17-22= 0,005-0,3004 mg/mL; 

amostra A3= 23-24. Fase móvel- hexano/acetato de etila (2:8 v/v). 
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Figura 40. Densitograma (detecção em 265 nm) dos padrões de daidzeína 

(linhas 1-6), amostra A1 (linhas 7-8), gliciteína (linhas 9-14), amostra A2 (linhas 

15-16), gliciteína (linhas 17-22) e amostra A3 (linhas 23-24). 
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 Distância percorrida (mm) 

         
                                                                         Comprimento de onda (nm) 

 
 
Figura 41. Espectro de absorção na região do UV de daidzeína, amostras A1, 
A2 e A3 em CCDAE, no Rf 0,67. Comprimento de onda máximo, 265 nm. Fase 
móvel: hexano/acetato de etila (2:8 v/v). 
 

 

      Distância percorrida (mm) 

 

    
Figura 42. Espectro de absorção na região do UV de gliciteína (3), amostras 

A1, A2 e A3 em CCDAE, no Rf 0,45. Leitura em triplicata para cada 

componente. Comprimento de onda máximo, 265 nm. Fase móvel: 

hexano/acetato de etila (2:8 v/v). 
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      Distância percorrida (mm) 

        
 

Figura 43. Espectro de absorção na região do UV de genisteína (1), amostras 

A1, A2 e A3 em CCDAE, no Rf 0,57. Leitura realizada em triplicata para cada 

componente. Comprimento de onda máximo, 265 nm. Fase móvel: 

hexano/acetato de etila (2:8 v/v). 
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                                                                Distância percorrida em mm 

 

 

Figura 44. Densitograma (detecção em 265 nm), da separação em CCDAE do 

extrato hidrometanólico 80% (v/v) das amostras A1, A2, A3 e o padrão de 

daidzeína (2) na concentração de 0,0514-0,3084 µg. 

 

 

 

 

 

 

A3 

A2 

A1 

2
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                                                Distância percorrida em mm 

 

 

Figura 4. Densitograma (detecção em 265 nm), da separação em CCDAE do 

extrato hidrometanólico 80% (v/v) das amostras A1, A2, A3 e o padrão de 

gliciteína (3) na concentração de 0,11-0,66 µg. 
 

 
 

A3

A2 

A1 

3 
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5.4. Cromatografia liquida de alta eficiência 

 

5.4.1. Equipamento C1 (CLAE, modelo Shimadzu®, programa CLASS- 

LC10) 

 

Resultados obtidos dos ensaios realizados no equipamento 1 

 

Foram realizados vários ensaios preliminares para padronização do 

método. 

Os testes realizados no equipamento 1 são mostrados nas Figuras 49 a 

60. Inicialmente foram realizados ensaios com as seguintes fases móveis 

acidificadas: fase móvel 1: acetonitrila:água com 0,1% de ácido acético glacial 

(33:67 v/v), fase móvel 2: acetonitrila:água com 0,1% de ácido acético glacial 

(30:70 v/v) e fase móvel 3: acetonitrila:isopropanol:água com 0,1% de ácido 

acético glacial (30:3:67 v/v), sendo que não foram observados diferenças nos 

picos e áreas dos padrões de isoflavonas analisados com as estas mesmas 

fases móveis não acidificadas. Portanto os testes posteriores seguiram sem 

acidificação da fase móvel.  

 

No equipamentos 1 foi utilizado a coluna LiChrospher® RP18 (5 µm) 

Merck® mas nesta condição, a genisteína não mostrou boa integração em 

modo isocrático ou gradiente (Figura 49 D, Figura 52, Figura 54 B Figura 55, 

Figura 56 e Figura 60. 

A Figura 50 mostra a curva analítica obtida de daidzeína nas 

concetrações das soluções de 0,002 mg/mL a 0,0102 mg/mL por CLAE no 

equipamento 1 em modo isocrático e detecção por UV a 260 mn. 
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A 
 

 
B 
 

C 
. 

D 

 

Figura 46. Cromatogramas obtidos por CLAE. A= daidzeína na concentração 

de 0,05 mg/mL; B= gliciteína na concentração de 0,01 mg/mL, C= genisteína 

na concentração de 0,05 mg/mL e D= amostra A1. Fase móvel: acetonitrila 

água (25:75), vazão 1mL/min, loop 20 µL. Comprimento de onda 260 nm.  

 

A Figura 47 mostra a curva analítica obtida de daidzeína nas 

concetrações das soluções de 0,002 mg/mL a 0,0102 mg/mL por CLAE no 

equipamento 1 em modo isocrático e detecção por UV a 260 mn. 
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Daidzeína y = 5E+07x - 585.9
r = 0.9999
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Figura 47. Curva analítica da daidzeína Por CLAE. 
Concentrações das soluções de 0,002 a 0,0102 mg/mL. Comprimento de onda: 
260 nm. 
 

 
 
Figura 48: Perfil cromatográfico da gliciteína. Padrão (0,0108                          
mg/mL) por CLAE utilizando a fase móvel 2= acetonitrila:isopropanol:água 
0,1% em ácido acético glacial (30:3:67), pH 4,0; fluxo1= 1,0 mL/min; coluna: 
Lichrospher®100 RP-18 (5 µm) em LichroCART®, 4 mm x 25 cm. Detecção: 
242 nm. Temperatura ambiente. Volume de injeção: 20 µL. Comprimento de 
onda 260 nm. 
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O quadro abaixo mostra a separação das isoflavonas pelo tempo de 

retenção utilizando-se como fase móvel acetonitrila:isopropanol:ácido acético 

glacial 1% (30:3:67 v/v), fluxo 1,0 mL/min, comprimento de onda 260 nm. .  

 

Quadro 2: Separação das isoflavonas pelo tempo de retenção. 

Substância Concentração em 

mg/mL 

Tempo de retenção em 

minutos 

daidzeína 0,03 8,461 

gliciteína 0,0108 8,695 

genisteína 0,050018 17,817 

Foi necessário abandonar estas condições porque a amostra tem vários 

picos que coincidem com os tempos de retenção dos padrões testados. 

 

Com a Fase móvel 6= acetonitrila:água (25:75 v/v) e no fluxo 1= 1,0 

ml/min, a genisteína apresentou tempo de retenção de 45 minutos. Um tempo 

muito longo para uma corrida no modo isocrático. 

 

A Figura 49 mostra separação de isoflavonas da amostra A1 por CLAE 

em modo isocrático com variação de fluxo durante a corrida.  

 

 
Figura 49: Cromatograma de amostra A1. Fase móvel 5= acetonitrila:água 

(20:80 v/v), Fluxo 4A. Lichrospher®100 RP-18 (5 µm) em LichroCART®, 4 mm 

x 25 cm. Detecção: Temperatura ambiente. Volume de injeção: 20 µL. 

Comprimento de onda 260 nm. 
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Realizando-se corrida com Fase móvel 5= acetonitrila:água (20:80 v/v). 

Fluxo 4A, Volume de injeção 20 µL obteve-se resultado como mostra o quadro 

abaixo. 

 

Quadro 3 Separação das isoflavonas daidzeína, gliciteína e genisteína pelo 

tempo de retenção. Fase móvel 5= acetonitrila:água (20:80 v/v). Fluxo 4A, 

Volume de injeção 20 µL 

Isoflavonas Concentração em 

mg/mL 

Tempo de retenção em 

minutos 

Daidzeína 0,03 16,6 

Gliciteína 0,0108 18,7 

Genisteína 0,050018 36,1 
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Este parâmetro cromatográfico mostrou uma boa separação das 

isoflavonas testadas. 

 

A 

B  

 

Figura 50: Cromatograma A gliciteína 0,0108 mg/mL, B daidzeína 0,05 mg/mL 

fluxo2 = 1,2 mL/min. fase móvel 6= acetonitrila:água (25:75 v/v). 

O pico da genisteína nestas condições saiu em 32 minutos e com pouca 

resolução portanto abandonou-se estas condições. 
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A B

 

Figura 51: Cromatograma A gliciteína 0,0108 mg/mL e amostra A1. Fluxo 1= 

1,0 ml/min e Fase móvel 6= acetonitrila:/água (25:75). 

  

Nestas mesmas condições foi injetado Biochanina a 0,051 mg/mL em 

metanol a 80% e depois de 2 horas de corrida não apareceu pico. Esta injeção 

foi repetida mais 2 vezes.  

 

Foram testados apenas com amostra A1 com Fase móvel 6= 

acetonitrila:/água (25:75), vários fluxos com variação durante a corrida: Fluxo 5-

9 mas os picos apresentaram pouca variação na separação dos componentes 

da amostra como mostra na Figura 52. 
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A B

C 

 

 
D 

 

Figura 52:  Cromatogramas da amostra A1 em corrida com fase móvel 6= 

acetonitrila;água (25:75 v/v). A  com fluxo2= 1,5 mL/min, B com fluxo= 9, C com 

fluxo 10 e D com fluxo 11. 

 

A variação de fluxo ocasionou pouca mudança na separação dos picos 

com relação ao sistema isocrático.  
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Modo gradiente: 

Solução A: água acidificada com ácido acético glacial a 1%, pH= 3,5 

Solução B: acetonitrila acidificada com ácido acético glacial a 1% 

 

Fluxo 14 e 15 foram testados com fase móvel acidificada água e 

acetonitrila a 1% em ácido acético glacial em modo gradiente, porém não 

apresentaram picos com boa separação. 

 

Fluxo 16, 17, 18 e 19, Fase móvel: solução A: água e solução 

B:acetonitrila, mostraram a mistura dos padrões de isoflavonas com os tempo 

de retenção de acordo com os dados descritos do Quadro 4 abaixo: 

                                        

Quadro 4: Tempo de retenção (min) das isoflavonas 

Isoflavonas Fluxo 16 Fluxo 17 Fluxo 18 Fluxo 19 

Daidzina - 9,04 8,918 10,045 

Glicitina  -   

Genistina - 11,941 11,868 15,58 

Daidzeína 16,251 17,678 18,361 23,088 

Gliciteína 17,23 18,459 19,358 24,29 

Genisteína 34,891 24,28 27,226 32,034 

Formonetina  28,173   

Biochanina A  44,110   

 

Escolheu-se fluxo 17 para continuar os testes. 
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Figura 53: Cromatograma de mistura de padrões de isoflavonas em Fluxo 17, 

modo grandiente, Fase móvel: solução A= água e solução B= acetonitrila. 
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A 
 

 

B 
 

 

C 
 

 

Figura 54: Cromatogramas de padrões de isoflavonas daidzina 0,1709 mg/mL 

A, genistina 0,1389 mg/mL e B gliciteína 0,0108 mg/mL C injetados 

individualmente em Fluxo 17, modo grandiente, Fase móvel: solução A= água e 

solução B= acetonitrila.. 
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Figura 55: Cromatograma mostrando a separação dos componentes da  

amostra A1 em Fluxo 17, modo grandiente, Fase móvel: solução A= água e 

solução B= acetonitrila. 1= daidzina, tr= 8,976 min, 2= glicitina com tempo de 

retenção de 9,831 min, 3= genistina com tempo de retenção de 11,917 min, 4= 

daidzeína com tempo de retenção de 17,524 min e 5= gliciteína com tempo de 

retenção de 18,293 min. 
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Figura 56: Cromatograma de amostra A2 em Fluxo 17, modo grandiente, Fase 

móvel: solução A= água e solução B= acetonitrila. 1= daidzina, tr= 8,375 min, 

2= glicitina com tempo de retenção de 8,879 min, 3= genistina com tempo de 

retenção de 11,629 min, 4= daidzeína com tempo de retenção de 17,357 min e 

5= gliciteína com tempo de retenção de 18,132 min. 

 

 
Figura 57: Cromatograma de amostra A3 em Fluxo 17, modo grandiente, Fase 

móvel: solução A= água e solução B= acetonitrila. 
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5.4.2. Equipamento C2 (CLAE, modelo Shimadzu®)  

 

O Tabela 18 mostra os resultados dos tempos de retenção, área e 

concentração dos padrões analisados. 

 

Tabela 18:  Resultados de corrida de padrões de isoflavonas.  

 

Isoflavonas TR (min) Característica 

do pico bxh 

Área Concentração 

B 17,805 2,2 X 0,4= 

0,88 

543.824 7,5 µg/mL 

D 3,625 5,8 X 0,1= 

0,58 

255.489 3,5 µg/mL 

F 7,997 4,8 X 0,1= 

0,48 

288.745 3,5 µg/mL 

G 5,645 5,5 X 0,2= 1,1 428.835 5,0 µg/mL 

DG 2,717 13,5 X 0,2= 

2,7 

3.195.028 - 

Gli 2,767 11 X 0,2= 2,2 539.448 - 

GT 3,052 13,5 X 0,2= 

2,7 

1.552.182 - 

TR= tempo de retenção, B= biochanina A, D= daidzeína, F= formonetina, G= 

genisteína, DG= daidzina, Gli= gliciteína e GT= genistina. 

 

Os tempos de retenção de DG, Gli e GT foram muito próximos 

entre si e permaneceram no início da corrida, fato que coincide com outros 

sinais que ocorrem na amostra. 

Realizou-se pesquisa de padrão interno para análise de 

isoflavonas. 
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Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 19 abaixo 

 

Tabela 19: Separação de flavonóides quercetina, catequina, ácido 

clorogênico e rutina. Fase móvel: acetonitrila:água (4:6 v/v). Fluxo 0,4 mL/min. 

Comprimento de onda 260 nm. Coluna Nova Pack C18. 

Seqüência Tr Área  Concentração 

Quercetina - Não deu sinal  0,06 mg/mL 

Catequina 3,113 253.693 0,06 mg/ mL 

Àcido clorogênico 3,008 1.052.435 0,1 mg/ mL 

Rutina  3,39 835866 0,09 mg/ mL 

 

Os tempos de retenção dos flavonóides testados foram muito 

próximos do início da corrida e portanto não foram utilizados como padrão 

interno.  

 

Tabela 20: Concentração dos padrões de isoflavonas para 

construção da curva analítica.  

 B D F G 

C1  0,01875 mg/mL 0,00875 

mg/mL 

0,00875 

mg/mL 

0,0125 

mg/mL 

C2 0,009375mg/mL 0,004375 

mg/mL 

0,004375 

mg/mL 

0,00625 

mg/mL 

C3 0,0046875 

mg/mL 

0,0021875 

mg/mL 

0,0021875 

mg/mL 

0,003125 

mg/mL 

C4 0,0023437 

mg/mL 

0,0010937 

mg/mL 

0,0010937 

mg/mL 

0,0015625 

mg/mL 

C5 0,0011718 

mg/mL 

0,0005468 

mg/mL 

0,0005468 

mg/mL 

0,0007812 

mg/mL 

B= biochanina A, D= daidzeína, F= formonetina, G= genisteína, 

C= concentração. 
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Figura 58: Curva analítica da Formononetina por CLAE. Fase 

móvel: acetonitrila:água (4:6 v/v). Fluxo 0,4 mL/min. Comprimento de onda 260 

nm. Coluna Nova Pack C18. 

 

 

 
Figura 59: Curva analítica da Daidzeína por CLAE. Fase móvel: 

acetonitrila:água (4:6 v/v). Fluxo 0,4 mL/min. Comprimento de onda 260 nm. 

Coluna Nova Pack C18. 
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Figura 60: Curva analítica da Genisteína por CLAE. Fase móvel: 

acetonitrila:água (4:6 v/v). Fluxo 0,4 mL/min. Comprimento de onda 260 nm. 

Coluna Nova Pack C18. 

 

A biochanina A não mostrou sinal nas concentrações de C3, C4 e 

C5 respectivamente a 4,6875 µg/mL, 2,3437 µg/mL e 1,1718 µg/mL. 

 

 

 



 105

 
 

Figura 61: Cromatograma dos padrões de isoflavonas. B= 

biochanina A, D= daidzeína, F= formonetina, G= genisteína. Tempo de 

retenção: B= 20,042 min, D= 4,402 min, F= 9,408 min e G= 6,597 min. Fase 

móvel: acetonitrila:água (4:6 v/v). Fluxo 0,4 mL/min. Comprimento de onda 260 

nm. Coluna Nova Pack C18. 
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Tabela 21: Resultado da análise de amostras preparadas pelo 

método acidificado e não acidificado. 

 Daidzeína Genisteína 

A1 sem acidificar 2,65 mg/1 gr 5,4 mg/1 gr 

A1 acidificada 2,4 mg/1 gr 4,48 mg/1gr 

A4 sem acidificar 4,4 mg/1gr 0,024 mg/1 gr 

A4 acidificada - 0,025 mg/1 gr 

 

O processo de acidificar a amostra mostrou perda do teor de 

daidzeína em amostra de extrato de soja A1 e grãos de soja A4.  
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5.4.3. Equipamento 3 (CLAE, modelo Varian 5000) 

 

 As Tabelas e Figuras abaixo mostram as curvas analíticas obtidas das 

isoflavonas daidizeina, genisteína, formononetina e biochaninaA no 

equipamento 3. 

 

Tabela 22: Resultados obtidos na determinação da curva analítica de daidzeína 

pelo método de cromatografia líquida de alta eficiência no equipamento 3, 

empregando coluna Chromolith RP18e, fase móvel: água:acetoniltrila (6:4), 

vazão 0,6ml/min, detecção 260 nm.  

 

Concentração 

(µg/mL) 

Área * 

  

0,40 1272   

1,62 6299   

6,5 23935   

13 48304   

26 95438 

 

* Média de três leituras 

Daidzeína y = 3673,4x + 129,88
r = 0,9999
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Figura 62 Curva analítica da daidzeína por CLAE. Concentrações de 0,4-26,0 
µg/mL. 
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Tabela 23:   Resultados obtidos na determinação da curva analítica de 

genisteína por CLAE, utilizando equipamento 3, empregando coluna 

Chromolith RP18e, fase móvel: água:acetoniltrila (6:4), vazão 0,6ml/min, 

detecção 260 nm.  

 

Concentração 

(µg/mL) 

Área * 

  

0,4 2212   

1,62 9573   

3,25 17991   

6,5 35342   

13 71292   

26 141721   

 

* Média de três leituras 

 

 

Genisteína y = 5440,9x + 315,66
r = 1
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Figura 63 Curva analítica da genisteína por CLAE. Concentrações de 0,4-26 

µg/mL. 
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Tabela 24: Resultados obtidos na determinação da curva analítica de 

formononetina por CLAE, usando equipamento 3, empregando coluna 

Chromolith RP18e, fase móvel: água:acetoniltrila (6:4), vazão 0,6mL/min, 

detecção 260 nm.  

 

Concentração 

(µg/mL) 

Área * 

  

0,39 1258   

1,58 5813   

3,17 10818   

6,35 21461   

12,7 43219   

25,4 85805 

 

* Média de três leituras 

 

 

 
 

Figura  64:  Curva analítica da formononetina por CLAE. Concentrações de  

0,39-25,4 µg/mL. 
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Tabela 25.   Resultados obtidos na determinação da curva analítica de 

biochanina A por CLAE, no equipamento 3, empregando coluna Chromolith 

RP18e, fase móvel: água:acetoniltrila (6:4), vazão 0,6mL/min, detecção 260 

nm.  

 

Concentração 

(µg/mL) 

Área * 

  

0,38 1107   

1,525 7347   

3,05 13921   

6,1 28380   

12,2 56710   

24,4 113228 

 

* Média de três leituras 

 

 
 

 

Figura 65   Curva analítica da biochanina A por CLAE. Concentrações de 0,38-

24,4 µg/mL. 
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5.4.4. Equipamento 4 

 

 A Figura 66 mostra os padrões de isoflavonas e amostra A1 analisadas 

em fase móvel acidificada no pH 2,9 com ácido fórmico. 

 

  A              B 

 

Figura 66 Perfil cromatográfico dos padrões de isoflavonas analisados 

daidzeína, genisteína, formononetina e biochanina A em fase móvel 

acetonitrila:água (4:6 v/v) acidificada com ácido fórmico para pH 2,9. B Amostra 

hidrolisada A1 extrato de soja contendo daidzeína e genisteína.  
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5.4.4.1. Hidrólise ácida 

 

 A Figura 67 mostra que a amostra A5 de “Red Clover” não contém 

isoflavonas glicosiladas por perfil cromatográfico em camada delgada. 

 

 

 

    1        2        3       4         5         6      7        8        9      10        4       5       9 

 
 

 

Figura:   67   1= genistina; 2= daidzina; 3=glicitina; 4=A1; 5= Red; 6= gliciteína; 

7= daidzeína; 8= genisteína; 9= formononetina; 10= biochanina A. placas de 

sílica gel F, 7 cm de desenvolvimento cromatográfico. 254 nm Fase móvel: 

clorofórmio/metanol (9:1 v/v). 
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 A Figura 68 mostra hidrólise ácida da amostra A1 em condições ácidas 

mais diluídas 0,5 M a 2 M de ácido clorídrico e banho-maria a 40° C. As 

manchas das amostras estão fortes na altura do Rf de daidzina. 

 

 

 

 

  1    2    3    4    5         6    7   8     4    5       9     10 11    4   5      6    7   4  5   1 

 
 

Figura 68: Hidrólise ácida 2 e 3 em banho-maria a 40°C 1= Amostra A1 em HCl 

0,5 M, 2= A1 em HCl 0,1M, 3= A1 não hidrolizado, 4= genisteína e daidzeína,  

5= daidzina, 6,7 e 8= A1 em HCl 2M, 1,5M e 1,0M respectivamente, 9,10 e 11= 

A1 em HCl 10, 5 e 3M respectivamente. Fase móvel acetato de etila:ácido 

fórmico:tolueno (8:1:1) 
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A Figura 69 mostra hidrólise ácida 5. Foram verificados a concentração 

de ácido clorídrico, tempo e temperatura para hidrólise. Em 16, as manchas da 

amostra A1 coincidem na posição do Rf de genisteína e daidzeina, sendo que 

aparecem rastros de manchas na posição do Rf de daidzina e genistina. As 

manchas escuras próximo ao ponto de aplicação correspondem a acidificação 

das amostras com HCl 2M ou HCl 3M. 

 1   2    3     4    5     6      7    8      9     10    5    6    13   14   15   16   17  18   10 

 
Figura 69. Hidrólise ácida 5. 5= daidzina. 6= genistina. 10= genisteína e 

daidzeína. 1= A1 com HCl 3M; 2= A1 com HCl 2M e 3= A1 sem ácido. 1, 2 e 3 

tratados em banho-maria a 50°C por 30 minutos. 7= A1 com HCl 3M, 8= A1 

com HCl 2M, 9= A1 sem ácido. 7, 8 e 9 tratados em banho-maria a 60°C por 30 

minutos. 13= A1 com HCl 3M, 14= A1 com HCl 2M, 15= A1 sem ácido. 13, 14 e 

15 tratados em banho-maria a 80°C por 30 minutos. 16= A1 com HCl 3M; 17= 

A1 com HCl 2M e 18= A1 sem ácido. 16, 17 e 18 tratados em banho-maria 

fervente por 30 minutos.  Fase móvel: acetato de etila/ácido fórmico/tolueno 

(8:1:1 v/v) 

As Figuras 70 e 71 mostram a mesma hidrólise ácida 6 onde a melhor 

hidrólise ocorreu em 14 da Figura 73 e 17 da Figura 74. A solução ácida de HCl 

3M em banho-maria fervente a 1hora ocorreu hidrólise total da isoflavonas 

glicosiladas. No item 15 e 18 das Figuras 70 e 71 a solução ácida de HCl 2M 

não hidrolisou todas as isoflavonas glicosiladas. As manchas escuras próximo 

ao ponto de aplicação correspondem a acidificação das amostras com HCl 2M 

ou HCl 3M. 
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 1    2      3      4      5      6       7      8      9     10     11   12    13    14    15     5 

 
 
Figura 70 Hidrólise ácida 6. 1= A1 com HCl 2M, 2= A1 com HCl 1M, 3= A1 sem 
ácido. 1,2 e 3 tratados em banho–maria fervente por 15 minutos., 4= daidzina, 
5= genisteína e daidzeína. 6=A1 com HCl 5M, 7=A1 em HCl 4M, 8= A1 em HCl 
3M, 9= A1 com HCl 2M e 10= A1 sem ácido. 6, 7, 8, 9 e 10 tratados com 
banho-maria fervente por 30 minutos. 11= A1 sem ácido, 12= A1 com HCl 5M, 
13= A1 com HCl 4M, 14= A1 com HCl 3M e 15= A1 com HCl 2M. 11, 12, 13, 14 
e 15 tratados com banho-maria fervente por 1 hora. Fase móvel acetato de 
etila:ácido fórmico:tolueno (8:1:1) 
 

   1     2    3     4     5    6     7     8    9    10  11   12   13  14   15  16  17  18    8 

 
 
Figura 71.  Hidrólise ácida 6. 1= A1 com HCl 5M, 2= A1 com HCl 4M, 3= A1 
com HCl 3M, 4= A1 com HCl 2M. 6= A1 sem ácido. 1, 2, 3, 4 e 6 tratados com 
banho-maria fervente por 15 minutos. 7= daidzina, 8= genisteína e daidzeína. 
9= A1 com HCl 5M, 10= A1 com HCl 4M, 11= A1 com HCl 3M, 12= A1 com HCl 
2M. 13= A1 sem ácido. 9 a 13 tratados em banho-maria fervente por 30 
minutos. 14 A1 sem ácido, 15= A1 com HCl 5M, 16= A1 com HCl 4M, 17= A1 
com HCl 3M, 18= A1 com HCl 2M. 14, 15, 16, 17 e 18 tratados em banho-maria 
fervente por 1 hora. Fase móvel acetato de etila:ácido fórmico:tolueno (8:1:1). 
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A Figura 72 mostra as amostras da A1 a A5 sem ácido e tratados com 

hidrólise segundo o método da Farmacopéia Americana 29 ed. 

 
 1         2        3              5        6       7       8       9      10    11     12     13     15    

 
 

Figura: 72:  1= A1, 2= A2, 3= A3 e 5= A5 sem ácido . 6= genisteina, 7= 

daidzina 8=glicitina, 9= A1, 10= A2, 11= A3 hidrolizadas por hidrólise 1 

segundo metodologia da Farmacopéia Americana 29ed. 13= genisteína e 

daidzeína, 15= gliciteína. Fase móvel acetato de etila/ácido fórmico/tolueno 

(8:1:1 v/v) 
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5.4.4.2. Cromatografia líquida de alta eficiência- equipamento 4 (CLAE, modelo 

CG® 480C) 

 

Tabela 26:   Resultados obtidos na determinação da curva analítica de 

daidzeína pelo método de cromatografia líquida de alta eficiência, empregando 

coluna Chromolith RP18e, fase móvel: água: acetoniltrila (6:4), vazão 

0,6ml/min, detecção 260 nm.  

 

Concentração 

(µg/mL) 

Área * 

1,71 7935,3 

3,42 15668,7 

5,13 23500,7 

6,84 31444,0 

8,56 40747,7 

10,27 48132,7 

 

* Média de três leituras 

 

 

 Daidzeína
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Figura 73   Curva analítica da daidzeína por CLAE. Concentrações de 1,71-

10,27 µg/mL. 
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Tabela 27:    Resultados obtidos na determinação da curva analítica de 

genisteína por CLAE, empregando coluna Chromolith RP18e, fase móvel: 

água:acetoniltrila (6:4), vazão 0,6ml/min, detecção 260 nm.  

 

Concentração 

(µg/mL) 

Área * 

0,4 4673,3 

0,8 9296,3 

1,6 17190,6 

3,2 37045,6 

6,4 76584,6 

 

* Média de três leituras 

 

 

Genisteína y = 12030x - 877,18
r = 0,9996
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Figura 74   Curva analítica da genisteína por CLAE. Concentrações de 0,4-6,4 

µg/mL. 
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Tabela 28: Resultados obtidos na determinação da curva analítica de 

genisteína pelo método de cromatografia líquida de alta eficiência, empregando 

coluna Chromolith RP18e, fase móvel: água:acetoniltrila (6:4), vazão 

0,6ml/min, detecção 260 nm.  

 

Concentração 

(µg/mL) 

Área * 

1,63 14386 

3,26 28558 

4,89 42675 

6,52 57268 

8,12 73718 

9,79 86457 

 

* Média de três leituras 
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Figura 75   Curva analítica da genisteína por CLAE. Concentrações de 1,63-

9,79 µg/mL. 
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Tabela 29:   Resultados obtidos na determinação da curva analítica de 

formononetina pelo método de cromatografia líquida de alta eficiência, 

empregando coluna Chromolith RP18e, fase móvel: água:acetoniltrila (6:4), 

vazão 0,6ml/min, detecção 260 nm.  

 

Concentração 

(µg/mL) 

Área * 

1,42 9063,3 

2,84 18178,3 

4,27 27394,7 

5,69 36586,0 

7,12 46572,7 

8,54 54537,0 

 

* Média de três leituras 

 

 

 
 

Figura 76  Curva analítica da formononetina por CLAE. Concentrações de 1,42-

8,54 µg/mL. 
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Tabela 30:   Resultados obtidos na determinação da curva analítica de 

biochaninaA pelo método de cromatografia líquida de alta eficiência, 

empregando coluna Chromolith RP18e, fase móvel: água:acetoniltrila (6:4), 

vazão 0,6ml/min, detecção 260 nm.  

 

Concentração 

(µg/mL) 

Área * 

2,24 18067 

4,48 36179,3 

6,72 54751 

8,96 73210 

11,2 91503,3 

13,44 108408 

 

* Média de três leituras 

 

 
 

 

Figura 77   Curva analítica da Biochanina A por CLAE. Concentrações de 2,24-

13,44 µg/mL. 

 

 A Figura 78 mostra as separação dos padrões de isoflavona. B, C, D, E 

e F mostram amostras hidrolisadas segundo hidrólise ácida 6. 
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5.4.4.3. Perfil cromatográfico por CLAE 

  A   B 

  C    D 

   E    F 

 

Figura 78 A- Padrões de isoflavonas, picos da esquerda para a direita 1= 

daidzeína, 2= genisteína, 3= formononetina e 4= biochaninaA com tempos de 

0retenção de 3,7; 5; 6,7 e 12,6 minutos. B, C, D, E e F correspondem a 

amostras A1, A6, A3, A7 e A5, respectivamente. Fase móvel: água/acetonitrila 

(6:4 v/v), coluna Chromolith RP 18, fluxo 0,6 mL/min, detecção 260 nm.  
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5.4.4.4. Limite de detecção e quantificação 

 

Tabela 31: Limite de Detecção e Limite de Quantificação das isoflavonas pelo 

método cromatográfico proposto. 

 

Substância Limite de Detecção* 

(µg/mL) 

Limite de Quantificação* 

(µg/mL) 

Dadzeina 0,31 1,02 

Genisteina 0,24 0,80 

Formononetina 0,21 0,69 

BiochaninaA 0,20 0,65 

 

* Limite de Detecção = (3 x DP curva analítica)/inclinação da curva analítica; 

Limite de Quantificação = (10 x DP curva analítica)/inclinação da curva 

analítica. 

Fase móvel: água/acetonitrila (6:4 v/v), coluna Chromolith RP 18, fluxo 0,6 

mL/min, detecção 260 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124

5.4.4.5. Tabelas de precisão 

Tabela 32: Resultados obtidos na determinação do teor de daidzeína e 

genisteína pelo método proposto. Precisão intermediária da amostra A1. 

 

Reprodutibilidade Daidzeína (mg/g) Genisteína (mg/g) 

Variabilidade (n=10) 

DP   

DPR  (%) 

67,97 ± 0,83 

1,16 

1,88 

57,32  ± 0,60 

0,84 

1,46 

   

 (n=10) 

Dia 1 

DP = 

DPR (%) 

Dia 2 

DP   

DPR (%) 

Dia 3 

DP = 

DPR (%) 

 

61,94 ± 0,73 

 

1,02 

 

1,65 

 

66,37 ± 1,21  

 

1,70 

 

2,56 

 

63,61 ± 0,55 

 

0,77 

 

1,22 

 

56,21 ± 0,45 

0,63 

1,12 

59,02 ± 0,96 

1,34 

2,28 

56,72 ± 0,39 

0,55 

0,97 
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Tabela 33:  Resultados obtidos na determinação do teor de daidzeína e 

genisteína pelo método proposto. Precisão intermediária da amostra A3. 

 

Reprodutibilidade Daidzeína (mg/g) Genisteína (mg/g) 

Variabilidade (n=10) 

DP  

DPR (%) 

96,74 ± 0,75 

1,04 

1,08 

22,56  ± 0,15 

0,21 

0,93 

   

(n=10) 

Dia 1 

DP =  

DPR (%) 

Dia 2 

DP =  

DPR (%) 

Dia 3 

DP =  

DPR (%) 

 

96,77 ± 0,80* 

 

1,11 

 

1,15 

 

96,32 ± 0,82 * 

 

1,15 

 

1,19 

 

97,12 ± 0,62* 

 

0,87 

 

0,89 

 

22,70 ± 0,16* 

0,22 

0,99 

22,59 ± 0,16* 

0,22 

0,98 

22,38 ± 0,13* 

0,18 

0,81 
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Tabela 34:  Resultados obtidos na determinação do teor de daidzeína e 

genisteína pelo método proposto. Precisão intermediária da amostra A6. 

 

Reprodutibilidade Daidzeína (mg/g) Genisteína (mg/g) 

Variabilidade (n=10) 

DP   

DPR (%)  

61,16 ± 0,48 

0,68 

1,11 

48,48 ± 0,31 

0,43 

0,89 

   

 (n=10) 

Dia 1 

DP   

DPR (%) 

Dia 2 

DP   

DPR (%) 

Dia 3 

DP   

DPR (%) 

 

62,75 ± 0,43* 

 

0,60 

 

0,96 

 

60,27 ± 0,41*  

 

0,58 

 

0,95 

 

60,46 ± 0,61* 

 

0,85 

 

1,41 

 

49,55 ± 0,26* 

0,36 

0,73 

47,79 ± 0,22* 

0,31 

0,66 

48,09 ± 0,44* 

0,62 

1,29 
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Tabela 35:  Resultados obtidos na determinação do teor de daidzeína e 

genisteína pelo método proposto. Precisão intermediária da amostra A7. 

  

Reprodutibilidade Daidzeína (mg/g) Genisteína (mg/g) 

Variabilidade (n=10) 

DP  

DPR (%) 

78,05 ± 1,70 

2,37 

3,03 

29,16 ± 0,33 

0,47 

1,60 

   

(n=10) 

Dia 1 

DP   

DPR (%) 

Dia 2 

DP   

DPR (%) 

Dia 3 

DP   

DPR (%) 

 

78,79 ± 2,36* 

 

3,30 

 

4,18 

 

77,82 ± 1,61*  

 

2,25 

 

2,89 

 

77,53 ± 1,12* 

 

1,57 

 

2,03 

 

29,66 ± 0,31* 

0,44 

1,48 

28,94 ± 0,28* 

0,39 

1,35 

28,88 ± 0,41* 

0,57 

1,96 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128

Tabela 36: Resultados obtidos na determinação do teor de daidzeína e 

genisteína pelo método proposto. Precisão intermediária da amostra A5. 

 

Reprodutibilidade Daidzeína 

(mg/g) 

Genisteína 

(mg/g) 

Formononetina 

(mg/g) 

Biochanina 

A (mg/g) 

Variabilidade 

(n=10) 

DP   

DPR (%) 

4,10 ± 0,03 

0,04 

1,08 

1,82 ± 0,02 

0,03 

1,48 

20,11 ± 0,14 

0,19 

0,95 

5,17 ± 0,04 

0,05 

1,05 

     

(n=10) 

Dia 1 

DP  

DPR (%) 

Dia 2 

DP   

DPR (%) 

Dia 3 

DP   

DPR (%) 

 

4,18 ± 0,02* 

 

0,03 

 

0,76 

 

3,98 ± 0,03*  

 

0,04 

 

0,95 

 

4,13 ± 0,05* 

 

0,06 

 

1,53 

 

1,84 ± 0,02* 

0,03 

1,79 

1,80 ± 0,02* 

0,02 

1,22 

1,83 ± 0,02* 

0,03 

1,43 

 

 

20,04 ± 0,11* 

0,15 

0,75 

19,96 ± 0,13* 

0,18 

0,89 

20,33 ± 0,18* 

0,25 

1,23 

 

 

5,17 ± 0,06* 

0,08 

1,60 

5,12 ± 0,02* 

0,03 

0,59 

5,21 ± 0,04* 

0,05 

0,94 
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5.4.4.6. Tabelas de recuperação 

 
Tabela 37: Resultados obtidos na recuperação de solução padrão de daidzeína 
e genisteína adicionada a amostra comercial A1 
 
 Quantidade (µg/mL) 

            Dadzeina 
Recuperação Quantidade (µg/mL) 

Genisteina 
Recuperaçã
o 

 Adicionad
a 

Recuperad
a 

% Adicionad
a 

Recuperad
a 

% 

A1 1,712 1,797 105,00 1,632 1,636 100,26 
 3,424 3,482 101,72 3,264 3,229 98,93 
 5,136 5,279 102,80 4,896 4,883 99,74 
       
 
 
Média de 3 determinações 
 
Tabela 38: Resultados obtidos na recuperação de solução padrão de daidzeína 
e genisteína adicionada a amostra comercial A6 
 
 Quantidade (µg/mL) 

           Dadzeina 
Recuperação Quantidade (µg/mL) 

           Genisteina 
Recuperaçã
o 

 Adicionad
a 

Recuperad
a 

% Adicionad
a 

Recuperada % 

A6 1,712 1,698 99,21 1,632 1,618 99,18 
 3,424 3,410 99,59 3,264 3,273 100,28 
 5,136 5,141 100,70 4,896 4,881 99,70 
 
 
 
Tabela 39: Resultados obtidos na recuperação de solução padrão de daidzeína 
e genisteína adicionada a amostra comercial A7 
 
 Quantidade (µg/mL) 

Dadzeina 
Recuperação Quantidade (µg/mL) 

Genisteina 
Recuperaçã
o 

 Adicionad
a 

Recuperad
a 

% Adicionad
a 

Recuperad
a 

% 

A7 1,712 1,708 99,8% 1,6 1,644 102,76 
 3,424 3,519 102,79 3,2 3,261 101,91 
 5,136 5,363 104,43 4,8 4,894 101,96 
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Tabela 40:  Resultados obtidos na recuperação de solução padrão de 
daidzeína e genisteína adicionada a amostra comercial  A3 
 
 Quantidade (µg/mL) 

        Dadzeina 
Recuperação Quantidade (µg/mL) 

Genisteina 
Recuperaçã
o 

 Adicionad
a 

Recuperad
a 

% Adicionad
a 

Recuperada % 

A3 1,712 1,781 104,07 1,6 1,609 100,60 
 3,424 3,543 103,48 3,2 3,181 99,40 
 5,136 5,229 101,81 4,8 4,769 99,35 
       
 
 
Tabela 41: Resultados obtidos na recuperação de solução padrão de daidzeína 
e genisteína adicionada a amostra comercial A5 
 
A5     Quantidade (µg/mL) 

Adicionada    Recuperada 
 

Recuperação 
% 

Dadzeina    
 1,712 1,781 104,07 
 3,424 3,543 103,48 
 5,136 5,229 101,81 
Genisteína    
 0,96 0,921 96,00 
 1.6 1.667 104,22 
 3,2 3,232 100,10 
Formononeti
na 

   

 1,424 1,332 93,56 
 2,848 2,782 97,69 
 4,272 4,103 96,05 
BiochaninaA    
 2,24 2,286 102,09 
 4,48 4,733 105,66 
 6,72 6,912 102,86 
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5.4.4.7. Metodologia oficial 

 

 A Figura 82A mostra separações de padrões de isoflavonas segundo 

metodologia da Farmacopéia Americana 29 ed. (UNITED States 

Pharmacopoeia, 2006.) B e C mostram amostras A1 e A3 hidrolisadas segundo 

a metodologia da Farmacopéia Americana. 
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Figura 79:  Cromatogramas referentes à análise de isoflavonas segundo da 

metodologia oficial da Farmacopéia Americana 29 ed. A mostra mistura de 

padrões daidzeína, genisteína, formononetina e biochaninaA com seus 

respectivos tempos de retenção 9,5, 12,5, 13,7 e 15,8 minutos, 

respectivamente.  B e C mostram análise de amostra A1 e A3 correspondendo 

a daidzeína no tempo de retenção 9,6 minutos e genisteína em 12,6 minutos.   

 

Os resultados obtidos do teor de amostra A5 de red clover estão descritos 

na Tabela 33 
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Tabela 42: Resultados de teor obtido na análise de red clover amostra A5 

segundo metodologia oficial da Farmacopéia Americana ed 29, usando CLAE. 

 

Isoflavonas 
Método Farmacopéia 

Americana USP 29* 

Metodologia 

Proposta 

Metodologia 

Proposta** 

 Concentração (mg/g) 

Daidzeína 2,27 4,10 4,00 

Genisteína 1,32 1,80 2,00 

Formononetina 24,78 20,00 26,00 

BiochaninaA 6,61 5,20 6,2,0 

Total de 

isoflavonas 

 

34,98 

 

31,20 

 

38,2 

 

 

 *deve conter 90-110% do teor declarado na rotulagem 

** amostra não hidrolisada 

Amostra A5 declara conter 40 mg de isoflavonas totais por comprimido. Cada 

comprimido pesa 0,5 g. 

 A Tabela 34 mostra resultados obtidos na análise de isoflavonas totais 

das amostras comerciais em formulações farmacêuticas das isoflavonas da 

soja A1, A3, A6 e A7 e do trevo vermelho A5 pelo método proposto. 

 
 
Tabela 43. Resultado obtidos de isoflavonas totais nas amostras analisadas 
pelo método proposto por CLAE empregando coluna Chromolith RP18e, fase 
móvel: água:acetoniltrila (6:4), vazão 0,6ml/min, detecção 260 nm.  
Amostra 

 

Extrato (mg)* Isoflavonóides 

totais (mg)* 

Isoflavonas 

totais (mg)** 

(%) 

A1 150 60 42 77 

A3 75 30 29,8 99,4 

A5 100 40 16,2 40,6 

A6 20 8 14,5 180 

A7 50 20 12,3 61,6 

* Declarado no rótulo 

** Valores obtidos pelo método proposto.  
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6.       DISCUSSÃO 
 

 

 

 

Estudos preliminares 

Alguns grupos de produtos naturais, como os flavonóides são de ampla 

ocorrência vegetal, de interesse fitoquímico e influenciam a saúde humana e 

animal, a nutrição e a suplementação alimentar estando presente nas drogas 

de origem vegetal. Consequentemente há demanda de métodos validados, 

sensíveis e seletivos para sua análise e quantificação. Estes métodos 

validados podem ser aplicados na agricultura, na indústria de alimentos e de 

fitoterápicos além de estudos clínicos (GRYNKIEWICZ et al, 2005). 

Livros e materiais de Farmacognosia geralmente contém informações 

elementares acerca de metabólitos secundários de plantas e poucas 

informações sobre procedimentos analíticos quantitativos. Especificações e 

monografias oficiais de drogas vegetais são restritas (GRYNKIEWICZ et al, 

2005).  

Há cerca de 20 anos, os principais métodos cromatográficos para 

análise de flavonóides eram por cromatografia em camada delgada e a gás. 

Recentemente a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) tem sido a 

técnica mais aplicada (GRYNKIEWICZ et al, 2005). 

A análise de isoflavonas totais está oficializada na Farmacopéia 

Americana 29º edição, 2006, na monografia do trevo vermelho “Red Clover” 

utilizando a CLAE em modo gradiente e duas fases móveis ácidas.  

A maioria dos métodos analíticos descritos na literatura para análise de 

isoflavonas são por CLAE no modo gradiente (PENALVO et al, 2004; 

KLEJDUS et al, 2005; HUBERT et al., 2005; GRYNKIEWICZ et al, 2005).   

Para a determinação quantitativa de flavonóides, a Farmacopéia 

Brasileira quarta edição (FARMACOPÉIA Brasileira, 1996) propõe análise de  



 135

flavonóides através de reação com cloreto de alumínio. Este é um método geral 

que pode ser aplicado em várias drogas vegetais proporcionando uma 

estimativa do teor de flavonóides totais. O reagente AlCl3 fundamenta-se em 

determinar o íon cátion alumínio na forma de complexos estáveis com os 

flavonóides em solução metanólica. Ocorre desvio para comprimento de onda 

maior e uma intensificação da absorção. Desta maneira, determina-se a 

quantidade de flavonóides, evitando a interferência de outras substâncias 

fenólicas, principalmente os ácidos fenólicos que invariavelmente acompanham 

os flavonóides nos tecidos vegetais. A leitura é feita no comprimento de onda 

de 425 nm. O complexo flavonóide-alumínio absorve em comprimento de onda 

bem maior do que os flavonóides sem a presença do agente complexante 

(MABRY et al, 1970). Na droga vegetal P.persicaria L., uma espécie rica em 

flavonóides, o conteúdo de flavonóides totais pelo método do cloreto de 

alumínio resultou teor menor do que a leitura das áreas das manchas na placa 

de CCDAE e detecção densitométrica (Tabela 10 e Tabela 12). Leitura total 

das áreas das manchas por CCDAE e detecção densitométrica ainda não é 

uma técnica muito utilizada, necessitando de estudos posteriores. A amostra de 

extrato de soja A1 mostrou resultado muito baixo de isoflavonas 6,6 mg/g 

(Tabela 10) pelo método de flavonóides totais, indicando que para estes 

compostos esta metodologia não é apropriada.  

Foram testadas fases móveis para flavonóides em análise de isoflavonas 

por CCD. A fase móvel em que as manchas visualmente se mostraram mais 

nítidas na separação das três isoflavonas daidzeína, gliciteína e genisteína foi a 

mistura de solventes de hexano com acetato de etila (1:1, v/v) Figura 7. Após 

testadas várias mudanças na proporção destes solventes aquela que mostrou 

melhor separação foi hexano/acetato de etila (2:8, v/v Valores obtidos de 

isoflavonas totais (mg) (Figuras 39 e 40). A fase móvel testada metiletilcetona/ 

acetato de etila/ácido fórmico (5:40:2,5, v/v) mostrou separação de isoflavonas 

glicosiladas daidzina, genistina e glicitina Figura 12 e portanto foi escolhida 

para realização em CCDAE e análise densitométrica. 

A fase móvel: hexano/acetato de etila (1:1, v/v), sistema cromatográfico 

1 (Figura 7), mostrou manchas de isoflavonas de padrões e amostra analisada 

bem definidas. A mudança de proporção da fase móvel para hexano/acetato de 
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etila para (2:8, v/v) (Figura 38) permitiu obter melhor separação das isoflavonas 

daidzeína, gliciteína e genisteína. 

A cromatografia líquida de alta eficiência empregando equipamento 1 e 

coluna LichroCART® em modo isocrático pode ser realizado com separação 

das isoflavonas daidzeína, gliciteína e genisteína nos vários parâmetros 

testados (item 4.2.3.5.1. Parâmetros estabelecidos no equipamento 1: 

formononetina e biochanina A não mostraram picos nos parâmetros de fluxo 

1,0 mL/min e fase móvel acetonitrila e água (25:75). As isoflavonas daidzina e 

genistina só podem ser separadas em modo gradiente nos parâmetros 

testados por estes serem muito mais solúveis que as isoflavonas citadas 

anteriormente (Figura 57). Formononetina e biochanina A mostraram picos 

testados no modo gradiente (Figura 53). Para análise das isoflavonas o sistema 

ideal seria pelo modo gradiente devido à capacidade da técnica separar as 

isoflavonas glicosiladas das agliconas. Um prévio tratamento da amostra por 

hidrólise ácida provocando a quebra dos açúcares possibilita liberar as 

agliconas das isoflavonas glicosiladas. Desta maneira a determinação das 

agliconas pode ser realizada pelo modo isocrático por CLAE.    

Os autores Faghihi e colaboradores (2001) e Song e colaboradores 

(1998) verificaram que a extração de isoflavonas  contendo isoflavonas ocorre 

em meio ácido ou não. Na Tabela 21, a acidificação da amostra mostrou perda 

do teor de genisteína na amostra A1, extrato de isoflavonas da soja.  

Como mostra a Figura 61, no equipamento 2, CLAE Shimadzu®, as 

condições cromatográficas em modo isocrático permitiram analisar as quatro 

isoflavonas: daidzeína, genisteína, formononetina e biochanina A.  

A coluna para cromatografia Chromolith® RP18 utilizada no método 

proposto mostrou uma boa separação das isoflavonas analisadas pelo modo 

isocrático (Figura 78). Estas colunas são de fases monolíticas à base de sílica 

e foram recentemente introduzidas na CLAE. Diferem das colunas 

convencionais por não serem preenchidas com partículas. O preenchimento 

das colunas monolíticas é de material poroso apresentando poros com 

diferentes tamanhos. Nas colunas convencionais, o material particulado 

apresenta mesosporos de tamanho de 6 até 30 nm, enquanto na fase 

monolítica, o suporte cromatográfico possui uma estrutura tridimensional  com 

mesosporo em torno de 13 nm e macrosporo de 2 µm de diâmetro. Esses 
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monolitos foram desenvolvidos através de processo sol gel empregando o 

tetrametoxisilano como fonte de sílica e agentes porogênicos apropriados 

(polietilenoglicol e uréia) em uma solução diluída de ácido. A principal 

vantagem destas novas fases em relação às particuladas é a possibilidade de 

realizar separações rápidas já que é possível usar altas vazões de fase móvel, 

graças aos macrosporos que contribuem para uma transferência de massa 

rápida, sem ocasionar perdas de eficiência, nem aumento da pressão dentro da 

coluna. A estabilidade frente a fases móveis agressivas, assim como atividade 

dos grupos silanóis residuais, ainda não foram relatadas na literatura, pelo fato 

dessas fases mololíticas terem sido lançadas no mercado recentemente 

(SILVA et al, 2004).  

A coluna utilizada na metodologia apresentada na Farmacopéia 

Americana, Synergi™ 4µ HYDRO-RP 80Å, 250 mm x 4µ, Phenomenex, tolera 

variação de pH até 1,5. O pH ácido da fase móvel desta metodologial foi de 

1,8.  

No equipamento 5 (Shimadzu® composto por softwear controlador LC 

Workstation Class – VP, está acoplado à lâmpada diodo o qual permite uma 

varredura espectral dos picos melhorando a seletividade do método (RIBANI et 

al., 2004).   

Para o método proposto por CLAE, testou-se a fase móvel 

água:acetonitrila (6:4 v/v) em pH 2,9 acidificado com ácido fórmico, e não se 

observou diferença do perfil dos picos e de área quando comparados com a 

fase móvel não acidificada. Não se testou pH menor de 2,9 devido à 

especificação do fabricante da coluna Chromolith® RP18e não recomendar pH 

abaixo de 2,5. A escolha do fluxo de 0,6 mL/min foi a que proporcionou melhor 

separação dos picos. Fluxo menor que este tornou a corrida muito lenta.     
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Hidrólise ácida 

Procedimentos hidrolíticos ácido e enzimático são comumente usados 

em análise de flavonóides glicosilados, sendo que o aquecimento facilita a 

hidrólise destes (SIMÕES et al, 2001). Neste trabalho optou-se pela hidrólise 

ácida por ser mais rápida e de menor custo.  

A Farmacopéia Americana 29º ed. propõe hidrólise ácida para isoflavonas 

de “Red Clover” (trevo-vermelho). O método consiste em hidrolisar o extrato 

seco da amostra com solução aquosa de HCl 2M em banho-maria fervente por 

30 minutos.  

Inicialmente foi realizada a hidrólise ácida nas amostras A1, A2, A3 e A5 

segundo metodologia da Farmacopéia Americana 29 ed. para “Red Clover”. As 

alíquotas das soluções obtidas foram aplicadas em placa e desenvolvidas por 

cromatografia em camada delgada. Após visualização na luz ultravioleta a 254 

nm observou-se que manchas no Rf dos padrões de daidzina e genistina 

correspondiam nas amostras contendo extrato de soja A1, A2 e A3 indicando 

que a hidrólise não se mostrou efetiva para estas amostras (Figura 72). Apenas 

a amostra A5 não mostrou presença de isoflavonas glicosiladas após hidrólise. 

Um dos métodos de identificação da Farmacopéia Americana 29 ed. para “Red 

Clover” é a cromatografia em camada delgada utilizando a fase móvel clássica 

para flavonóides: acetato de etila/ácido fórmico/ácido acético glacial/água 

(100:11:11:26, v/v) (Wagner e Bladt, 1996). Nestas condições a amostra A5, 

contendo extrato, o perfil cromatográfico de “Red Clover” não mostrou no Rf 

correspondente a isoflavonas glicosiladas, sendo que as isoflavonas agliconas 

daidzeína, genisteína, formononetina e biochanina A migraram todas muito 

próximo da linha de frente. Portanto optou-se neste trabalho por usar a fase 

móvel: acetato de etila/hexano/clorofórmio (8:2:2) (Figura 67) para verificar o 

perfil cromatográfico de extrato de “Red Clover” por cromatografia em camada 

delgada. 

A hidrólise dos heterosídeos com aquecimento mesmo em soluções 

diluídas pode interferir na análise estrutural dos flavonóides (SIMÕES et 

al.,2004). Genovese e Lajolo, 2001 testaram 3 metodologias de hidrólises em 

amostras derivadas da soja, sendo que os autores concluíram que seria 

necessário refluxo de 2 horas com HCl 2M em banho-maria fervente para se 
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obter hidrólise total das isoflavonas; porém nestas condições segundo os 

autores, as isoflavonas sofreriam degradação.  

Neste trabalho, testou-se procedimentos de hidrólise ácida em extrato de 

soja da amostra A1 em condições mais brandas como soluções ácidas mais 

diluídas e temperatura a 40° C (Figura 68), porém não se observou a hidrólise. 

Aumentando-se a concentração de ácido observou-se hidrólise total em 

solução aquosa de HCl 10M a temperatura de 40°C. Com solução aquosa de 

HCl 3M e banho-maria fervente por 30 minutos, observou-se rastros de 

manchas correspondentes a isoflavonas daidzina e genistina. As manchas 

escuras na aplicação da amostra correspondem ao contato da placa com a 

solução aquosa ácida (Figura 69). Obteve-se hidrólise total nas condições de 

ácido clorídrico 3 M e em manho-maria fervente por 1 hora (Figura 70 e 71, 

coluna 14 e 17 da placa). Com aumento da concentração da amostra e 

mantendo-se a concentração ácida não se observou a hidrólise ácida total das 

isoflavonas glicosiladas. 

 

Validação da metodologia analítica por CLAE: equipamento 4 (CG®480). 

 

No presente trabalho foram estudados os seguintes parâmetros: 

linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, precisão e exatidão 

(SWARTZ; KRULL, 1998). 

 

Linearidade 

 

Para determinação da linearidade foram construídas as curvas analíticas 

para as isoflavonas. Em um intervalo de concentração de 1,71 �g/mL a 10,27 

�g/mL obteve-se linearidade r= 0,9995 para daidzeína como apresentado na  

Tabela 26 e Figura 73. Para genisteína foram construídas duas curvas 

analíticas de concentração 0,4-6,4 �g/mL e 1,63-9,79 �g/mL (Tabela 27 e 28  

Figura 74 e 75, respectivamente). As concentrações de genisteína são 

menores na amostra A5 “red clover” em relação às amostras contendo extrato 

de soja. Os coeficientes de correlação obtidos foram iguais r= 0,9996 e r= 

0,9995. As curvas analíticas para formononetina e biochanina A foram 

construídas em intervalos de concentração de 1,42-8,54 �g/mL e 2,24-
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13,44�g/mL, sendo o coeficiente de correlação de r= 0,9997 e r= 0,9999, 

respectivamente (Tabela 29 e 30  Figuras 76 e 77, respectivamente ).    

 

Limite de Detecção  

 

A sensibilidade do método foi avaliada através da determinação dos 

limite de detecção (LD) das isoflavonas analisadas: daidzeína, genisteína, 

formononetina e biochanina A. Os resultados (Tabela 31) indicam que o 

método utilizado apresenta boa sensibilidade. 

 

As Tabelas 32 a 36 apresentam os resultados obtidos na determinação 

do teor de daidzeína, genisteína, formononetina e biochanina A. O desvio 

padrão relativo foi calculado para cada isoflavona analisada nas amostras 

empregando os resultados de dez determinações. A precisão do método para 

determinação do teor de isoflavonas daidzeína, genisteína, formononetina e 

biochanina A nas amostras estudadas mostrou boa repetibilidade do método e 

concordância entre os resultados (SWARTZ; KRULL, 1998). 

Pelos resultados obtidos pode-se observar que há concordância entre os 

valores experimentais obtidos em cada amostra, obtendo-se coeficiente de 

variação de menor que 2% entre dias. Apenas a amostra A7 (Tabela 35) 

mostrou desvio padrão relativo em 3% para daidzeína entre dias. Segundo 

Jenke, 1996, muitos autores estabelecem critérios de precisão de acordo com 

a faixa de aceitabilidade. Por exemplo, para faixa de aceitabilidade de 95-105% 

e 90 a 110%, a precisão recomendada é RSD 2% ou 4%, respectivamente. A 

Farmacopéia Americana 29 ed. (UNITED States Pharmacopoeia, 2006) 

estabelece faixa de aceitabilidade de 90-110%. para isoflavonas totais em 

preparações farmacêuticas. 
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EXATIDÃO 

 

As Tabelas 28 a 32 apresentam os resultados obtidos para o teste de 

recuperação das isoflavonas testadas. Estes resultados estão na faixa de 98-

102% para amostras contendo extrato de soja e 96-105% para A5 “red clover” 

apresentado boa exatidão. 

 

Comparação dos dados obtidos do método proposto com a metodologia 

oficial de “red clover” da Farmacopéia Americana 29 ed.  

 

A Tabela 33 mostra os resultados obtidos na análise da amostra A5 de 

‘red clover’ segundo metodologia oficial da Farmacopéia Americana 29 ed. O 

cálculo de isoflavonas totais foi obtido pela somatória de cada uma das 

isoflavonas analisadas. O resultado obtido foi de 34,98 mg/g e a farmacopéia 

preconiza 90 a 110% do teor declarado na rotulagem, ou seja, 36 a 44 mg/g. 

Genovese e Lajolo, 2001 mostraram a perda de agliconas totais nas hidrólises 

ácidas testadas em amostras de derivados de soja. Na metodologia proposta 

na mesma amostra analisada, obteve-se um teor de 31,2 mg/g correspondendo 

a 10,6% a menos do que o da metodologia da Farmacopéia Americana. Este 

resultado foi devido provavelmente a hidrólise ácida em que a amostra foi 

processada mesmo sabendo-se não conter isoflavonas glicosiladas na 

amostra.  Esta amostra foi novamente analisada pelo método proposto sem 

proceder a hidrólise ácida e o resultado obtido de isoflavonas totais foi de 38,2 

mg/g. Portanto para amostras de isoflavonas que não contém isoflavonas 

glicosiladas verificadas por cromatografia em camada delgada, não há 

necessidade de realizar o procedimento de hidrólise.   

Proceder a hidrólise ácida nas amostras contendo isoflavonas 

glicosiladas apresentam vantagens de diminuir o número de padrões de 

isoflavonas restringindo-se a agliconas e análise em modo isocrático por CLAE. 

Portanto permite obter melhor reprodutibilidade das áreas e separação dos 

analitos (HUTABARAT, 1998).  
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A Tabela 43 mostra resultados obtidos de isoflavonas totais nas 

amostras analisadas por CLAE pelo método proposto. Das cinco amostras 

analisadas, apenas a amostra de extrato de soja A3 mostrou resultado dentro 

da faixa de aceitabilidade de 90-110% de teor de isoflavonas totais. Mostrando 

que é necessário o controle de qualidade destas formulações farmacêuticas 

que estão sendo comercializadas. 
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7.    CONCLUSÕES 
 

 

1. A fase móvel ótima para a separação de isoflavonas agliconas 

(daidzeína, gliciteína e genisteína) foi acetato de etila:hexano (8:2 v/v). 

Para isoflavonas glicosiladas (daidzina, genistina e glicitina) foi 

metiletilcetona:acetato de etila:ácido fórmico:água (5:40:2,5:2,5 v/v) e 

para isoflavonas glicosiladas e agliconas (daidzina, glicitina, genistina, 

daidzeína, gliciteína e genisteína) foi acetato de etila:ácido 

fórmico:tolueno (8:1:1 v/v). Estas fases mostraram boa separação de 

isoflavonas por cromatografia em camada delgada. 

 

2.  Hidrólise ácida completa das isoflavonas glicosiladas ocorreu em  

solução de HCl 3M em 1 hora de banho maria-fervente. 

 

3. A isoflavona biochanina A em modo isocrático não foi determinada na 

coluna de cromatografia LichroCart®, porém foi determinada pelo modo 

gradiente por cromatografia líquida de alta eficiência.  

 

4. A fase móvel acetonitrila e água 4:6 v/v e a mesma acidificada com pH 

2,9 não mostrou diferença na área e no perfil dos picos das isoflavonas, 

daidzeína, genisteína, formonetina e biocanina A.  

 

5. O método proposto por cromatografia líquida de alta eficiência é rápido, 

preciso e exato para a determinação de isoflavonas daidzeína, 

genisteína, formonetina e biocanina A em formulações farmacêuticas. 
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