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RESUMO 

 

LOURENÇO, L. P. Análise enantiosseletiva da lercanidipina: controle de qualidade 

de formulações farmacêuticas por eletroforese capilar e avaliação da 

fotodegradação por cromatografia líquida de alta eficiência. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.  

 

A lercanidipina (LER) é uma dihidropiridina bloqueadora de canais de cálcio disponível 

comercialmente como uma mistura racêmica, ou seja, uma mistura equimolar dos 

enantiômeros (R)-LER e (S)-LER. Os efeitos farmacológicos da LER residem 

essencialmente no enantiômero (S)-LER, e estudos in vitro mostram que este 

enantiômero apresenta cerca de 100-200 vezes maior afinidade pelos canais de cálcio 

que o enantiômero (R)-LER. Consequentemente, os efeitos farmacodinâmicos da LER 

são devidos, principalmente, ao enantiômero (S)-LER. Neste sentido, fármacos 

racêmicos são exaustivamente estudados, para avaliar suas propriedades 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas estereosseletivas e verificar se existem vantagens 

na produção do enantiômero puro. Além disso, devido às diferenças na atividade dos 

enantiômeros, é imprescindível realizar o controle de qualidade enantiosseletivo destas 

formulações. Associado a isto, as moléculas pertencentes a esta classe de fármacos são 

fotossensíveis. Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um método 

enantiosseletivo para análise da LER e aplicá-lo no controle de qualidade de formas 

farmacêuticas e também avaliar sua fotodegradação. A análise enantiosseletiva da LER 

e aplicação no controle de qualidade de formas sólidas foi realizado por eletroforese 

capilar (CE) utilizando tampão acetato de sódio 200 mmol L
-1

, pH 4,0 como eletrólito 

de corrida, adicionado de TM-β-CD (2, 3, 6-O-metil-β-ciclodextrina) 10 mmol L
-1

 como 

seletor quiral, na temperatura de 15 °C e 25 kV de tensão. Os parâmetros de 

desempenho analítico, linearidade, precisão, exatidão, limite de quantificação e 

detecção, seletividade e robustez foram avaliados e estão de acordo com os requisitos 

preconizados pelos guias oficiais. O método foi aplicado para análise de comprimidos 

comerciais contendo LER, e mostrou ser adequado para quantificação das amostras, 

apresentando valores de coeficiente de variação (CV, %) e erro relativo (E, %) 

inferiores a 5 %. Além disso, foi avaliada a fotoestabilidade dos enantiômeros da LER 

na mistura racêmica e também dos enantiômeros separados, quando expostos à luz UVC 

(254 nm) e visível, por HPLC. A separação dos enantiômeros da LER foi alcançada 

empregando a coluna quiral Chiralpak
®
 AD 250 × 4,6 mm, partículas de 10 µm e fase 

móvel composta por hexano-etanol-dietilamina (97:3:0,3, v/v/v) e vazão de 1,0 mL min
-

1
. O método foi validado e aplicado nos estudos de fotodegradação em soluçãos-padrão 

de LER. Em relação à exposição na luz UVC (254 nm) e visível foi observada 

degradação significativa dos enantiômeros da LER após 0,5 h de exposição. Além disso, 

os produtos de degradação foram caracterizados por LC/MS/MS e foi observada que a 

principal fragmentação ocorre no anel dihidropiridínico, assim como para outros 

fármacos desta classe, formando piridinas sem efeitos farmacológicos.  

 

Palavras-chaves: 1. Eletroforese capilar. 2. Cromatografia líquida de alta eficiência. 3. 

Controle de Qualidade. 4. Estudo de fotodegradação. 5. Lercanidipina. 

  



ABSTRACT 

 

LOURENÇO, L. P. Enantioselective analysis of lercanidipine: quality control of 

pharmaceutical by capillary electrophoresis and evaluation of photodegradation 

by high performance liquid chromatography. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2013. 

 

Lercanidipine (LER) is a dihydropyridine calcium channel blocker commercially 

available as a racemic mixture, or an equimolar mixture of enantiomers (R) and LER 

(S)-LER. The pharmacological effects of LER essentially reside in the enantiomer (S)-

LER, and in vitro studies show that this enantiomer has about 100-200 times greater 

affinity for calcium channels that the enantiomer (R)-LER. Consequently, the 

pharmacodynamic effects of LER are due mainly to the enantiomer (S)-LER. Thus, 

racemic drugs are extensively studied to evaluate their pharmacokinetic and 

pharmacodynamic properties stereoselective and check if there are advantages in the 

production of pure enantiomer. Moreover, due to differences in the activity of the 

enantiomers is essential to perform quality control enantioselective these formulations. 

Additonally, the molecules of this class of drugs are photosensitive. The objective of 

this study was to develop and validate a method for enantioselective analysis of LER 

and apply it in the quality control of pharmaceutical forms and also evaluate their 

photodegradation. The enantioselective analysis of LER and application in quality 

control of solid forms was performed by capillary electrophoresis (CE) using sodium 

acetate buffer 200 mmol L
-1

, pH 4.0 as background electrolyte, 10 mmol L
-1

TM-β-CD 

(2, 3, 6-O-methyl-β-cyclodextrin) as chiral selector, at temperature of 15 °C and 25 kV 

voltage. The analytical parameters, linearity, precision, accuracy, limit of quantification 

and detection, selectivity and robustness were evaluated and accordance with the 

requirements recommended by official guideline. The method was applied for the 

analysis of commercial tablets containing LER, and proved to be suitable for 

quantification of the samples, with of CV (%) and E (%) less than 5%. In addition, the 

photostability was evaluated on the LER enantiomers and racemic mixture of the 

enantiomers also separated when exposed to UVC (254 nm) and visible light by HPLC. 

Separation of enantiomers of LER was achieved using the chiral column Chiralpak ® 

AD 250 × 4.6 mm, particles of 10 micrometres and a mobile phase composed of 

hexane-ethanol-diethylamine (97:3:0.3 v/v/v ) and flow rate of 1.0 mL min
-1

. The 

method was validated and applied in studies of photodegradation of standard solutions 

of LER. The method was validated and applied in studies of photodegradation in 

soluçãos standard of LERR With relation to UVC exposure (254 nm) and visible light, 

significant degradation was observed after 0.5 hour exposure of the solution containing 

the racemic mixture and after 1 h of exposure the solution containing the isolated 

enantiomers of LER. Also, the degradation products were characterized by LC/MS/MS 

and it was observed that the major fragmentation occurs in dihydropyridine ring, as well 

as other drugs of this class, forming pyridines no pharmacological effects. 

 

Keywords: 1. Capillary electrophoresis. 2. High performance liquid chromatography.  

3. Quality control. 4. Study photodegradation. 5. Lercanidipine.  
 

 



INTRODUÇÃO 

 

1.1 Quiralidade 

A partir da constatação de que diferenças isoméricas podem dar origem a 

diferenças na atividade biológica, o reconhecimento e a possibilidade de 

desenvolvimento de substâncias estereoisomericamente puras passaram a ser uma 

abordagem de importância para a indústria farmacêutica (FEDERSEL, 1993). A maioria 

dos fármacos quirais é comercializada como mistura racêmica, ou seja, misturas 

equimolares de dois enantiômeros. Como o sistema biológico é constituído basicamente 

por moléculas quirais (enzimas, receptores, transportadores), a utilização de racematos 

pode gerar diferenças entre um enantiômero e outro em relação às suas propriedades 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas (SMITH, 2009). 

Quando ocorrem diferenças farmacodinâmicas entre os enantiômeros, admite-se 

que o mecanismo de ação a nível molecular envolva uma interação altamente específica 

entre o ligante - uma molécula quiral - e seu sítio de ação (receptor, enzima, 

transportadores) - um ambiente quiral. Acredita-se que o isômero mais ativo consiga 

uma melhor complementaridade estérica ao receptor do que o menos ativo e, portanto, 

tenha uma maior eficácia farmacológica (SMITH, 2009). O resultado desta ação 

estereosseletiva pelos receptores proteicos é devido à ocupação preferencial de um sítio 

receptor por um dos enantiômeros. Como consequência direta tem-se as mais diversas 

respostas biológicas para os estereoisômeros (LIMA, 1997). Por outro lado, diferenças 

farmacocinéticas entre os enantiômeros podem ocorrer devido à influência do arranjo 

espacial das moléculas que fazem parte dos processos de absorção, distribuição, 

metabolização e eliminação. Portanto, os enantiômeros podem apresentar diferenças 

farmacocinéticas, farmacodinâmicas e de perfil de efeitos adversos, o que teria 

consequências diretas sobre seu uso terapêutico (SMITH, 2009). 

De uma forma geral, os compostos quirais podem apresentar três tipos de 

comportamento biológico: a) os enantiômeros possuem atividade biológica idêntica, 

tanto quali como quantitativa; b) a atividade biológica desejada é atribuída a apenas um 

dos enantiômeros, enquanto o outro é inativo; c) um enantiômero pode ser responsável 

pela principal ação terapêutica e o outro pelos efeitos secundários (LIMA, 1997).  

Assim, fármacos comercializados como racematos são exaustivamente 

estudados, no sentido de avaliar suas propriedades cinéticas e dinâmicas 

estereosseletivas e verificar se existem vantagens na produção do enantiômero puro 



(HUTT, VALENTOVÁ 2003; AGRANAT, WEINSCHTEIN, 2010). Além disso, o 

desenvolvimento de métodos analíticos adequados para determinar precisamente as 

concentrações dos enantiômeros de um fármaco, seja em fluidos biológicos ou em 

preparações farmacêuticas, é pré-requisito essencial para estabelecer os parâmetros 

farmacocinéticos e controlar a qualidade, respectivamente (BONATO, JABOR, de 

GAITANI, 2005). Atualmente, para a separação analítica de compostos quirais duas 

principais técnicas são empregadas, a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC 

– High Performance Liquid Chromatography), e mais recentemente tem sido utilizada a 

Eletroforese Capilar (CE - Capillary Electrophoresis). 

 

1.2 Eletroforese Capilar 

A CE é uma técnica de separação que se baseia na migração diferencial de 

espécies iônicas ou ionizáveis quando as mesmas são submetidas a um campo elétrico 

(SILVA et al., 2007). 

A eletroforese foi pioneiramente descrita por Tselius na década de 30 e mais 

tarde idealizada por Hjertén, em 1967. Os primeiros trabalhos publicados datam a 

década de 70, entretanto, a primeira análise desenvolvida com sucesso foi publicada por 

Everaerts e seus colaboradores em 1979, seguida de Jorgenson e Lukcas em 1981. A 

partir de então, vem sendo utilizada por um número cada vez maior de pesquisadores na 

área de química, bioquímica, ciência forense, laboratórios clínicos, indústrias 

farmacêuticas etc., demonstrando a importância e aceitação desta potente ferramenta 

analítica (TAVARES, 2000; GERVASIO et al., 2003). Diante disso, a CE é considerada 

uma técnica analítica bastante versátil, usada para a separação de uma grande variedade 

de analitos, por exemplo, hidrocarbonetos aromáticos, vitaminas hidro e lipossolúveis, 

peptídeos, aminoácidos, proteínas, íons inorgânicos, catecolaminas, fármacos, 

substâncias quirais e polinucleotídeos como DNA (SILVA et al., 2007).  

A principal vantagem da CE em relação às outras técnicas de separação é a 

maior eficiência e resolução obtida em um curto tempo de análise associada à utilização 

de pequenos volumes de amostra (1 – 10 nL por injeção) e reagentes (10 – 100 mL por 

dia) (TAVARES, 2000; SILVA et al., 2007). As limitações da técnica estão 

relacionadas à robustez quando comparada à HPLC, e baixa detectabilidade em 

decorrência do reduzido caminho óptico (quando a detecção é feita por absorção no 

UV) fornecido pelo capilar e da pequena quantidade de amostra que pode ser injetada 

(BONATO, JABOR, de OLIVEIRA, 2010, TERABE, 2001).  



 

 

 

1.2.1 Instrumentação 

Além de ser uma técnica versátil, a CE requer uma instrumentação relativamente 

simples. Os principais componentes do equipamento de CE são uma fonte de alta 

tensão, um capilar com passagem completa por um centro óptico de um sistema de 

detecção conectado a um receptor de dados, e um sistema de introdução da amostra, o 

qual é controlado por um computador (Figura 1) (SILVA et al., 2007).  

A fonte de alta tensão é conectada, através de dois eletrodos de platina, a dois 

reservatórios contendo uma solução de eletrólitos conveniente (BGE – background 

eletrolyt”). A fonte regulável de alta tensão é usada para estabelecer um campo elétrico 

ao longo do capilar, com valores de tensão e corrente de até 30 kV e 330 µA, 

respectivamente (BONATO, JABOR, de GAITANI, 2005; TAVARES, 1996). 

 

 

Figura 1. Esquema de um equipamento de eletroforese capilar (HARRIS, 2005) 

 

Os capilares utilizados em CE são geralmente de sílica fundida com dimensões 

de 25 a 75 µm de diâmetro interno (d.i.) e 30 a 100 cm de comprimento, revestidos por 

uma fina camada de poliimida que confere a flexibilidade ao mesmo. Estes são 



preenchidos com a solução de eletrólito e em seguida, a amostra é introduzida na 

extremidade frontal do capilar (usualmente ânodo), pela substituição do reservatório que 

contém a solução de eletrólito pelo que contém a amostra (RIGHETTI et al., 2004, 

ASSUNÇÃO et al., 2008). O capilar é mantido durante as análises a uma temperatura 

constante através da circulação de ar ou um líquido refrigerante. 

A utilização de capilares de sílica fundida proporciona algumas vantagens em 

relação a outros materiais utilizados: i) dissipação mais eficiente do calor gerado pela 

passagem da corrente elétrica (efeito Joule), devido à sua grande área superficial 

interna; ii) separações de alta eficiência (>200.000 pratos) devido à alta resistência 

elétrica a qual permite um elevado campo elétrico (100 a 500 V/cm) (PERRETT, 2003). 

Além disso, este material confere aos capilares muitas propriedades interessantes, como 

dimensões precisas, baixa condutividade elétrica, alta condutividade térmica, resistência 

mecânica, resistência ao ataque químico e alta transmitância. O uso de capilares de 

sílica é também responsável por um importante fenômeno em eletroforese capilar: o 

fluxo eletrosmótico (EOF – electroosmotic flow) (WEINBERGER, 2000). 

 

1.2.1.1 Injeção 

A injeção da amostra por CE pode ser realizada de duas maneiras: injeção 

utilizando pressão (hidrodinâmica) e injeção eletrocinética (BONATO, JABOR, de 

GAITANI, 2005). 

A injeção hidrodinâmica pode ser realizada aplicando-se pressão no reservatório 

contendo a amostra ou pela aplicação de vácuo no reservatório contendo solução de 

BGE, na outra extremidade do capilar. Além disso, a injeção pode ser feita por 

sifonagem, em que a amostra é introduzida no capilar através da diferença de altura dos 

reservatórios contendo amostra e BGE (WEINBERGER, 2000). 

O outro modo de injeção da amostra é utilizando injeção eletrocinética, na qual 

há a aplicação de um potencial (5 – 15 kV) nos reservatórios contendo a amostra e BGE 

durante um intervalo de tempo definido; e, de acordo com a relação carga/tamanho do 

soluto, a amostra é introduzida no capilar (SILVA et al., 2007, MAYER, 2001). 

 

1.2.1.2 Detectores 

Uma das grandes versatilidades da CE é a possibilidade de utilização de uma 

ampla gama de detectores. Os mais utilizados são os detectores por absorção no UV-

Vis, fluorescência, fluorescência induzida por laser e espectrometria de massas. A 



escolha do detector depende quase que exclusivamente das propriedades do soluto em 

questão e da faixa de concentração contemplada (JIMIDAR, 2008).   

A detecção pode ser realizada de duas formas: em linha (on column) ou no final 

do capilar. A detecção em linha é feita enquanto o soluto ainda migra no capilar, através 

de uma janela óptica obtida pela retirada da camada de poliimida que reveste o capilar 

externamente, como é o caso da absorção UV-Vis e fluorescência. Assim, a maior 

limitação desta técnica, em geral, é o limite de detecção relativamente alto, 

consequência do limitado volume de amostra analisado e do reduzido comprimento do 

caminho óptico disponível – próprio diâmetro interno do capilar (MALLAMPATI et al., 

2008).  

Para superar essa limitação e melhorar a detectabilidade, podem ser utilizadas 

diferentes estratégias como por exemplo, utilizando técnicas de pré-concentração on 

line, detectores mais sensíveis como fluorescência induzida a laser ou espectrometria de 

massas; ou ainda, aumentar o caminho óptico pelo uso de capilares com célula de 

detecção em forma de bulbo ou em forma de z. Assim, após a introdução da amostra no 

interior do capilar, aplicação de um campo elétrico, migração dos analitos e detecção, os 

dados são captados por um sistema interfaceado a um computador, responsável pela 

conversão do sinal analógico em digital (JIMIDAR, 2008).   

 

1.2.1.3 Princípios de separação 

Nas principais técnicas de eletromigração em capilar, os compostos são 

separados com base na diferença entre as mobilidades iônicas, que estão relacionadas 

com a razão carga/tamanho (TAVARES, 2000).  

A aplicação de um potencial elétrico através do capilar causa movimentos 

eletroforéticos e eletrosmóticos. A mobilidade eletroforética é inerente à espécie iônica. 

Portanto, cátions migram em direção ao cátodo (eletrodo negativo) e ânions migram em 

direção ao ânodo (eletrodo positivo). Quanto maior a carga e menor o tamanho do íon, 

maior será a mobilidade (BONATO, JABOR, GAITANI, 2005). A mobilidade 

eletroforética (µE) pode ser expressa pela equação 1, onde µE é dependente da carga 

(q), do tamanho do analito (r = raio do íon) e da viscosidade do meio (η): 

 

   
 

     
  (1) 

 



Já o EOF é consequência da interação entre a solução de eletrólito e a parede do 

capilar. Quimicamente, a sílica fundida é responsável pela presença de vários tipos de 

grupos silanóis (SiOH), os quais, em média, apresentam um caráter ácido (TAVARES, 

1996). Quando em contato com uma solução aquosa, sua superfície é hidrolisada 

formando grupos silanóis carregados positivamente (SiOH2
+
), neutros (SiOH) ou 

carregados negativamente (SiO
-
). Em pH alto estes grupos estão dissociados (SiO

-
) 

resultando em uma superfície carregada negativamente. Para manter a neutralidade, 

contra íons são atraídos para a região imediatamente adjacente, formando uma camada 

chamada de camada fixa (SKOOG, 2008; SOARES, 2006). Devido a um movimento 

térmico aleatório, alguns íons difundem, afastando-se da superfície. A concentração de 

contra-íons decresce com a distância da parede do capilar e, eventualmente, aproxima-

se do valor da concentração dos íons na solução, sendo esta região chamada de camada 

difusa ou móvel como mostra a figura 2A. Quando um potencial é aplicado à superfície, 

forças elétricas atuam nas cargas da camada móvel, causando um movimento de íons 

em direção ao eletrodo de carga oposta. Durante a migração, os íons transportam 

moléculas de água, induzindo um fluxo de solução como um todo. Sendo assim, torna-

se possível o movimento de espécies não carregadas. Porém, como mostrado na figura 

2B, em condições de pH baixo (3,0-4,0), a ionização dos grupos silanóis é baixa e o 

EOF não é significativo (GIEND, 2008). 

 

 

Figura 2. (A) Modelo de distribuição de cargas na dupla camada elétrica em um capilar 

carregado negativamente, (B) A dependência do EOF em função do pH (QUEIROZ, JARDIM, 

2005) 

 

Além disso, as características de alta eficiência desta técnica estão relacionadas 

ao perfil radial da velocidade eletrosmótica, pois sendo linear o mesmo componente de 



velocidade é adicionado a todos os analitos, independentemente de sua posição radial no 

interior do capilar, como esquematizado na Figura 3. Este fator diferencia a eletroforese 

capilar dos métodos cromatográficos em fase líquida em coluna, que apresentam um 

perfil de velocidade parabólico, característico do fluxo induzido por pressão 

(TAVARES, 1996). Assim, a CE apresenta uma velocidade uniforme dos analitos pelo 

capilar, resultando em menor dispersão da amostra e, consequentemente, maior 

eficiência (KUHN, HOFFSTETTER-KUHN, 1993; HARRIS, 2005). 

 

Figura 3. Comparação entre o fluxo pressurizado comumente utilizado em HPLC e fluxo 

eletrosmótico utilizado em CE (JIMIDAR, 2008) 

 

A velocidade do EOF (vEOF) é proporcional ao campo elétrico aplicado (E) e 

dependente do pH e concentração da solução de eletrólitos, os quais influenciam o 

potencial zeta (). Além disso, a velocidade do EOF depende da viscosidade da solução 

(η) e da constante dielétrica do meio (), como mostra a equação 2: 

 

      
   

   
 (2) 

 

A velocidade do EOF é altamente dependente do pH do eletrólito, já que o 

potencial zeta é governado pela ionização dos grupos silanóis. O potencial zeta é 

definido como a diferença de potencial desenvolvido na parede do capilar, entre as 



camadas fixa e móvel e é influenciado pelo pH e força iônica do meio. Quando a 

solução está em pH alto, ocorre o aumento na ionização dos grupos silanóis da parede 

do capilar, como consequência, aumenta a diferença de potencial entre as camadas fixas 

e móvel, resultando no aumento na velocidade do EOF (GIEND, 2008).   

 

  



1.2.1.4 Separação enantiosseletiva por CE 

A separação enantiomérica por CE é feita principalmente pela adição de 

seletores quirais no BGE, resultando na formação de diatereoisômeros transitórios. A 

diferença de estabilidade das interações dos enantiômeros com o seletor quiral ocasiona 

diferentes mobilidades tempo-dependentes resultando na separação enantiomérica 

(BONATO, JABOR, de GAITANI, 2005). Dentre as diferentes técnicas de 

eletromigração disponíveis para separação de enantiômeros por CE, basicamente três 

delas se destacam: Cromatografia Eletrocinética Micelar (MEKC – micellar 

electrokinetic chromatography), Eletrocromatografia Capilar (CEC – capillary 

electochromatography) e Eletroforese Capilar em Solução Livre (FSCE – free solution 

capillary electrophoresis). 

A MEKC é comumente utilizada para separar compostos neutros. Em geral, os 

compostos neutros migram no capilar por ação exclusiva do EOF, não havendo 

discriminação espacial e/ou temporal dos solutos na chegada ao detector. Nesta técnica, 

ocorre a adição de agentes tensoativos iônicos no BGE, proporcionando um sistema 

cromatográfico de duas fases. A partição diferenciada do analito nas duas fases é 

responsável pela seletividade da separação. Para que ocorra a separação 

enantiosseletiva, é necessário que o tensoativo seja quiral (STALCUP, 2008).  

Outra forma de separar enantiômeros empregando técnicas eletroforéticas é 

através do uso de fases estacionárias quirais em CEC. Nesta técnica, o processo 

eletroforético acontece em capilares de sílica recheados com fases estacionárias quirais. 

Esta técnica aproveita as vantagens da CE, ou seja, reduzido consumo de solvente e alta 

eficiência, e da HPLC, ou seja, seletividade adicional devido ao uso de fase estacionária 

(BONATO, JABOR, de GAITANI, 2005). 

FSCE é a técnica de separação efetuada em capilares e baseada somente nas 

diferenças entre as mobilidades de espécies carregadas em eletrólitos que podem ser 

aquosos ou orgânicos. Estes podem conter aditivos, como ciclodextrinas (CDs), 

complexantes ou ligantes, que interagem com os analitos e alteram suas mobilidades 

eletroforéticas (SILVA et al., 2007).  

Diversas substâncias podem ser utilizadas como seletores quirais em análises 

enantiosseletivas por CE, tais como: CDs, éter coroa, antibióticos macrocíclicos, 

proteínas, polissacarídeos lineares, surfactantes quirais, entre outros. Para ser eficaz, o 

seletor quiral deve apresentar algumas características: i) deve ser estereosseletivo e 

formar um complexo diasteroisomérico com cada enantiômero; ii) deve apresentar uma 



rápida cinética de complexação; iii) deve ser solúvel e quimicamente estável no 

eletrólito de corrida e iv) não deve interferir na detecção (BLANCO, VALVERDE, 

2003). Sendo assim, a separação enantiomérica será alcançada quando houver uma 

diferença na constante de complexação entre o analito e o seletor quiral, e ainda, quando 

houver uma diferença na mobilidade entre os enantiômeros (WEIMBERGER, 2000; 

GUBITZ, SCHMID, 2008). Será discutido a seguir apenas o seletor quiral utilizado 

neste estudo, as CDs.  

 

1.2.1.5 Ciclodextrinas 

As CDs são oligossacarídeos cíclicos quirais compostos por unidades de glicoses 

conectadas entre si por ligações α-(1,4), preparadas por reação enzimática. Elas 

possuem a forma de um cone truncado com uma cavidade aberta relativamente 

hidrofóbica enquanto as bordas da cavidade são hidrofílicas devido à presença de 

grupos hidroxilas primários e secundários (Figura 4). Elas contêm entre seis a doze 

unidades de glicose, mas somente as que contêm 6, 7 e 8 (nomeadas α, β e γ-CD, 

respectivamente) unidades são usadas na separação quiral. As propriedades das três CDs 

nativas (α, β e γ) são bastante diferentes, tais como, tamanho da cavidade, solubilidade, 

massa molar, pka, etc., porém apresentam a mesma profundidade (LOFTSSON, 

BREWSTER, 2010). 

 

 
Figura 4. (A) Estrutura da β-CD, (B) representação da molécula de CD na forma de um cone 

truncado 

 

No processo de reconhecimento quiral, os enantiômeros entram, ou pelo menos 

uma parte dele, na cavidade da molécula de CD formando complexos 



diastereoisoméricos, como mostra a Figura 5. Para estabilizar este complexo de inclusão 

podem ocorrer interações do tipo dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio, entre os 

grupos hidroxila da superfície externa da CD e parte da molécula do analito que ficou 

fora da cavidade (FANALI, 2000). 

 

 

 

Figura 5. Exemplo da formação do complexo de inclusão fármaco-CD 

 

Geralmente as CDs apresentam uma boa solubilidade em BGE aquoso (com 

exceção da β-CD nativa), não possuem espectro de absorção UV e são facilmente 

disponíveis no mercado. Essas propriedades combinadas com a grande habilidade de 

discriminação quiral permitem que as CDs sejam os seletores quirais mais utilizadas em 

CE (HEYDENet al., 2005). 

A fim de melhorar algumas características das CDs nativas, tais como, 

solubilidade, interação, seletividade, profundidade da cavidade, etc., estas têm sido 

modificadas. Isso é possível alterando os grupos hidroxilas nas posições 2, 3 e 6 através 

de reação química. A partir dessa modificação, as CDs podem apresentar características 

neutras, carregadas negativa (aniônica) ou positivamente (catiônica), ou ainda serem 

anfotéricas. Desta forma, podem interagir com diferentes tipos de analitos 

(MARUSZAKet al., 2004). 

O princípio de separação quiral é dependente do mecanismo de complexo-

inclusão, que se baseia na possibilidade do analito encaixar-se na cavidade da CD. 

Desta forma, faz-se necessário conhecer o tamanho e a forma do seletor bem como do 

analito, para que ocorra uma complexação ideal (SERVAIS, CROMMEN, FILLET, 

2009). Portanto, a interação entre o seletor quiral e o par de enantiômeros leva a 

formação de dois complexos diasteroisoméricos transitórios. Desta forma, para que 

ocorra a separação quiral, os enantiômeros devem apresentar diferença de complexação 

com o seletor quiral e, consequentemente, mobilidades diferentes (STALCUP, 2008), 



de acordo com a equação 3, onde µ é a diferença de mobilidade entre os dois 

enantiômeros, µf é a mobilidade do enantiômero livre, µc é a mobilidadedo complexo, 

K1 e K2 é a constante de complexação para cada enantiômero e CA é quantidade de 

seletor quiral.       

 

   
(     )            

                    
          (3) 

A concentração de CD presente na solução BGE, usada para a separação 

eletroforética, é fundamental para alcançar uma ótima condição experimental de 

separação. Assim, aumentando a concentração de CD aumenta-se a probabilidade de 

interações; entretanto, existe uma concentração ótima para cada resolução quiral. 

Aumentando-se a concentração acima da quantidade ótima há uma diminuição na 

resolução; e, além disso, a adição do seletor quiral pode aumentar o tempo de migração 

devido ao aumento do tamanho do complexo formado em relação ao enantiômero livre. 

A não separação dos enantiômeros pode ser causada pela escolha da CD e/ou 

concentração errada (SERVAIS, CROMMEN, FILLET, 2009).  

Além disso, a estabilidade do complexo de inclusão formado entre o analito e a 

CD é influenciada pela composição do BGE, pH, solvente orgânico e temperatura. A 

utilização de solventes orgânicos pode afetar o processo de separação diminuindo o 

tempo de migração e a hidrofobicidade, além de alterar o mecanismo de 

reconhecimento quiral. A temperatura é outro parâmetro de suma importância na 

resolução quiral, pois pode afetar a cinética de complexação, uma vez que a temperatura 

é inversamente proporcional à separação quiral (MARUSZAK et al., 2004). 

 

1.3 HPLC com fases estacionárias quirais 

O emprego de técnicas analíticas para a resolução e quantificação de fármacos 

quirais é essencial para se compreender os aspectos farmacológicos, toxicológicos e 

farmacocinéticos destes compostos. Assim, HPLC é uma técnica simples e muito 

versátil, e é uma das técnicas mais utilizadas para análise de fármacos quirais (ZHANG 

et al., 2005).  

Uma vez que os enantiômeros apresentam propriedades físico-químicas 

semelhantes, a separação quiral somente é alcançada em um ambiente quiral capaz de 

reconhecer e diferenciar as duas moléculas. Assim, o reconhecimento quiral ocorre 

quando a fase estacionária quiral interage de maneira diferente com os dois 



enantiômeros, proporcionando sua separação (SNEYDER, KIRKLAND, DOLAN, 

2010).  

A etapa da separação quiral pode ser realizada por procedimentos diretos ou 

indiretos. O método indireto envolve a formação prévia de diastereoisômeros por reação 

do analito de configuração R ou S com um reagente enantiomericamente puro e, em 

seguida, a separação pode ser realizada empregando fases estacionárias não-quirais. As 

principais vantagens desse método são o uso de colunas convencionais de HPLC, que 

proporciona um maior número de pratos do que as colunas quirais, e a disponibilidade 

comercial dos reagentes com vários grupos funcionais para a derivação (SNEYDER, 

KIRKLAND, DOLAN, 2010). Embora esse procedimento tenha sido bastante usado, 

hoje em dia seu emprego é menor. As desvantagens deste método são: maior consumo 

de tempo atribuído à reação de derivação, uso de reagentes opticamente puros, 

possibilidade de racemização do reagente durante a formação dos diastereoisômeros ou 

na sua estocagem e a necessidade de um tratamento químico posterior para recuperação 

dos enantiômeros (JARDIM et al., 2006).  

No método direto, a separação dos enantiômeros ocorre devido ao emprego de 

aditivos na fase móvel, ou, mais frequentemente, pelo emprego de fases estacionárias 

quirais, que formam complexos diatereoisoméricos transitórios com os enantiômeros 

(THOMPSOM, 2005). Assim, a separação ocorre devido à diferença de estabilidade dos 

complexos formados, levando a uma diferença no tempo de retenção. Apesar de ser um 

procedimento de custo elevado, devido ao alto preço das colunas e com mecanismo de 

separação quiral de difícil compreensão, é bastante utilizado, pois possui algumas 

vantagens: vasto número e tipos de colunas quirais disponíveis comercialmente, rapidez 

na análise cromatográfica e os enantiômeros podem ser recuperados com relativa 

facilidade (HEYDEM et al., 2005). 

Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de fases 

estacionárias quirais disponíveis comercialmente permitindo a resolução de uma grande 

quantidade de racematos. Para isso, colunas com diferentes tipos de fases estacionárias 

têm sido empregadas, tais como: polissacarídeos, proteínas, antibióticos macrocíclicos, 

ciclodextrinas e outros (JARDIM et al., 2006). Neste item, será discutida apenas a fase 

que foi utilizada neste estudo, ou seja, fase estacionária derivada de polissacarídeos.   

 

1.3.1 Fase estacionária derivadas de polissacarídeos 



Os polissacarídeos, como amilose e celulose, são polímeros com atividade óptica 

encontrados na natureza em maior abundância. A amilose e a celulose apresentam uma 

estrutura helicoidal, mas in natura apresentam capacidade limitada de resolução quiral. 

Entretanto, são facilmente convertidas em uma variedade de derivados criando novos 

sítios de reconhecimento quiral. Nessa fase estacionária disponível comercialmente, os 

derivados de polissacarídeos recobrem partículas de sílica usadas comumente como 

suporte, como mostra a Figura 6 (JARDIM et al., 2006). 

 

 

 

Figura 6. Estrutura química da amilose e celulose empregadas como fase estacionária 

 

O mecanismo de interação quiral depende muito dos substituintes presentes nas 

moléculas desses polissacarídeos. Os principais tipos de interações que podem ocorrer 

entre o soluto e a fase estacionária são interações polares, como ligações de hidrogênio, 

interação π-π e interação dipolo-dipolo (YAMAMOTO, OKAMOTO, 2004). 

As fases estacionárias derivadas de polissacarídeos podem ser empregadas em 

três modos de eluição: fase normal, fase reversa e polar orgânica. No modo fase normal 

utiliza-se fase móvel composta por hexano e álcool (usualmente, isopropanol ou etanol). 

O tipo de álcool pode influenciar a enantiosseletividade, o tempo de retenção, 

seletividade e ordem de eluição dos compostos (YAMAMOTO, OKAMOTO, 2004). 

Quando os analitos apresentam caráter ácido ou básico, uma adição de pequenas 

quantidades um ácido (TFA, ácido trifluoracético) ou base (DEA, dietilamina) é 

indicado, a fim de melhorar a separação e o formato dos picos (PIERRIM, 2002).   

No modo fase reversa os eluentes são principalmente soluções aquosas e 

solventes orgânicos miscíveis, acetonitrila ou etanol. O uso de soluções tampão também 

pode ser considerado quando se deseja controlar o pH da fase móvel. Já o modo polar 

orgânico é caracterizado pelo uso de fases móveis compostas por solventes orgânicos 



polares puros ou misturas, tais como, acetonitrila, metanol, etanol, propanol 

(TACHIBANA, OHNISHI, 2001).   

 

1.4 Lercanidipina 

Os bloqueadores de canais de cálcio fazem parte de um grupo de fármacos que 

inibem o influxo de íons cálcio através de seus canais voltagem-dependentes localizados 

na membrana celular. Atualmente aprovados para uso clínico, são divididos em duas 

classes: fenilalquilaminas (por exemplo, verapamil) e as dihidropiridinas (DHPs, por 

exemplo, a lercanidipina). A classe das DHPs é a mais numerosa e incluem o maior 

número de novos compostos (GODFRAIND, 1987; GOODMAN et al., 1992; 

BUCKLEY et al., 2007). 

A lercanidipina (LER), (±) 3-{1-[(3,3-diphenylpropyl)(methyl)amino]-2-methylpropan-

2-yl} 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, é 

uma diidropiridina bloqueadora dos canais de cálcio que, seguramente, reduz os altos 

níveis de pressão arterial, com a vantagem dos baixos efeitos adversos 

(NOTARBARTOLO et al, 1999; FIORI et al., 2006). A LER exerce seu efeito por 

promover vasodilatação decorrente do bloqueio de canais de cálcio do tipo L nas 

membranas celulares do músculo liso vascular. A LER, em dose única diária, exerce 

efeito anti-hipertensivo de longa duração, é bem tolerada e apresenta poucos efeitos 

adversos (BORALLI et al, 2009).  

A estrutura química da LER é caracterizada pela presença de uma cadeia lateral 

contendo um grupo 3,3-dienfenilpropil-metilamina-2-metil-2-propil que foi introduzido 

para melhorar a duração da atividade do fármaco (Figura 7). Também, devido à 

presença de um éster assimétrico, a LER tem um átomo de carbono quiral na posição 4 

do anel diidropiridina. Embora a maioria das DHPs apresente caráter neutro em pH 

fisiológico, a LER carrega uma amina com pKa de 6,8. Sendo assim, em pH 7,4, 20% 

da LER estará na forma ionizada (TESTA et al., 1997). 

 



 

Figura 7.Estrutura química de lercanidipina. (*: centro quiral) 

 

A LER é comercialmente disponível como uma mistura racêmica, contendo 

proporções iguais dos enantiômeros (R)-LER e (S)-LER. Os efeitos farmacológicos dos 

enantiômeros residem essencialmente no enantiômero (S)-LER, e estudos in vitro 

mostraram que este enantiômero apresenta cerca de 100-200 vezes maior afinidade 

pelos canais de cálcio que o enantiômero (R)-LER. Consequentemente, os efeitos 

farmacodinâmicos da LER são manifestados principalmente pelo enantiômero (S)-LER 

(CARGNONI et al., 1997; CORSINI et al., 1996; GUARNERI et al., 1997; 

LEONARDI et al., 1997).  

A análise da LER já foi descrita na literatura utilizando HPLC (ALVAREZ-

LUEJE et al., 2003; FIORI et al., 2006; PARMAR et al., 2011;SALEM et al., 2004) em 

fluídos biológicos e formulações. Além disso, também foi descrita a análise 

enantiosseletiva da LER por cromatografia com fase estacionária baseada em proteínas 

(DE LORENZI et al., 1997; BOATTO et al., 2003), derivados de polissacarídeos 

(JABOR et al., 2003 e 2004), e antibióticos macrolíticos (BOATTO et al., 2003).  

Portanto, uma vez que ainda não há nenhum método citado na literatura para a 

análise enantiosseletiva da LER por CE e, devido ao crescente interesse em controlar a 

qualidade de formulações comercialmente disponíveis, há um grande interesse no 

desenvolvimento de novos métodos capazes de separar compostos quirais com alta 

resolução e eficiência, superando as vantagens dos métodos descritos na literatura. 

Sendo assim, um dos propósitos deste trabalho é a determinação quantitativa 

enantiosseletiva da LER em comprimidos comerciais a fim de controlar a qualidade do 

produto farmacêutico final.  



Além disso, outro fator importante para avaliar a qualidade de formulações 

farmacêuticas, é conhecer a estabilidade do produto. A qualidade do produto 

farmacêutico é de fundamental importância para a segurança do paciente. A presença de 

impurezas e de produtos de degradação podem influenciar a eficácia e segurança do 

produto farmacêutico alterando suas propriedades químicas, farmacológicas e 

toxicológicas levando a um impacto na qualidade do produto. A estabilidade pode ser 

definida como a capacidade do fármaco em permanecer dentro de suas especificações 

estabelecidas, na qual mantém sua identidade, qualidade e pureza por um período de 

tempo determinado (IVANA, LJILJANA, MIRA, 2006).  

Devido à simplicidade das condições de separação de diversos componentes 

durante as análises de estabilidade, os métodos cromatográficos tem maior 

aceitabilidade do que os métodos convencionais, devido principalmente à sua 

detectabilidade, onde pequenas quantidades de produto de degradação formado podem 

ser detectadas, além da sua alta capacidade de resolução. Há vários trabalhos descritos 

na literatura que são indicativos de estabilidade para diversos tipos de compostos, 

inclusive para as DHPs, como mostra a Tabela 1. 

 

  



Tabela 1. Métodos indicativos de estabilidade da LER descritos na literatura 

Referência Analito Técnica Matriz 

Álvarez-Lueje et al., 

2003 
Lercanidipina HPLC 

Formulação 

farmacêutica 

Fioriet et al., 2006 Lercanidipina 
HPLC-FR 

LC/MS/MS 

Formulação 

farmacêutica 

Kaila et al., 2011 
Lercanidipina 

e Atenolol 
HPLC 

Formulação 

farmacêutica 

Kaila et al., 2010 Lercanidipina HPLC 
Formulação 

farmacêutica 

 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, pode-se observar que em 

nenhum dos trabalhos foi realizado um estudo enantiosseletivo. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi desenvolver e validar métodos para análise enantiosseletiva da LER em 

formulações comerciais e avaliação da estabilidade enantiosseletivada da LER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi desenvolvido e validado um método simples e rápido para 

análise dos enantiômeros da LER por CE usando TM-β-CD como seletor quiral e 

tampão acetato de sódio 200 mmol L
-1 

como de eletrólito de corrida. Nestas condições, 

os enantiômeros da LER migraram com tempo menor que 14 minutos, com uma 

resolução de 2,0 e eficiência de 356,960 e 327,124 para S- e R-LER, respectivamente. O 

método foi validado e aplicado no controle de qualidade de formulações comerciais de 

LER. Além disso, foi realizado estudos de fotodegradação para avaliar a estabilidadeda 

LER após exposição à luz UV e luz visível. Os estudos de fotodegração foram 

realizados por HPLC usando a coluna Chiralpak
®
 AD 250 × 4.6 mm, partículas de 10 

µm e fase móvel composta por hexano:etanol:dietilamina (97:3:0,3, v/v/v). Os 

resultados obtidos no estudo de fotodegradação confirmaram a sensibilidade da LER 

após 0,5 h de exposição à radiação UV (cerca de 30 % de degradação para ambos os 

enantiômeros) e luz visível (cerda de 21% de degradação para o enantiômero S-, e 12% 

para o enantiômero R-). Além disso, foi realizada a caracterização dos produtos de 

degradação da LER por LC/MS/MS, e a principal fragmentação ocorre no anel 

dihidropiridínico, assim como para outros fármacos desta classe, formando piridinas 

sem efeitos farmacológicos.   
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