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RESUMO 

 
AGUIAR, F.A. Aplicações da eletroforese capilar na análise do biomarcador alfa-1 
glicoproteína ácida, no controle de qualidade do biofármaco interferon alfa 2a e na 
avaliação da estabilidade enantiosseletiva do fármaco isradipina. 2013. 158f. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
 
A eletroforese é uma técnica de separação que se baseia na migração diferencial de compostos 
iônicos em tubo capilar semicondutor, preenchido com solução eletrolítica, sob a influência 
de campo elétrico. Na introdução desta tese, princípios, métodos e diferentes tipos de técnicas 
de eletromigração em capilar foram discutidos. No primeiro capítulo são mostrados os 
resultados de otimização e validação de um método eletroforético para a determinação das 
glicoformas da α1-Glicoproteína Ácida, um biomarcador. A otimização das condições 
eletroforéticas usando eletrólito de corrida constituído por tricina (10 mmol L-1), cloreto de 
sódio (10 mmol L-1), acetato de sódio (10 mmol L-1), ureia (7 mol L-1) e putrescina (3,9 mmol 
L-1), pH de 4,5, tensão de 30 kV, e temperatura de análise de 35 °C levou à resolução mínima 
de aproximadamente 1,5 entre as oito glicoformas encontradas. Todas as análises foram 
realizadas em um capilar de sílica fundida não revestido internamente, diâmetro interno de 50 
µm e comprimento efetivo de 50,0 centímetros. Após a otimização, o método foi validado, em 
que a linearidade foi obtida no intervalo de 0,125 a 2,5 mg mL-1 (r ≥ 0,993). O coeficiente de 
variação (%) e erros relativos (%) obtidos nos estudos de precisão e exatidão, 
respectivamente, intra e inter-dias foram inferiores a 15 %. Após a validação o método foi 
aplicado para a análise da α1-AGP em amostras de plasma de pacientes com sepse, o qual 
demonstrou uma variabilidade na concentração da glicoformas. No segundo capítulo, um 
método simples, rápido e econômico por eletroforese capilar, foi desenvolvido e validado para 
a determinação de Interferon alfa-2a, um biofármaco, em formulação farmacêutica. Após 
otimização, os melhores resultados foram obtidos utilizando solução tampão tetraborato de 
sódio 30 mmol L-1, e pH 8,50, com 50 mmol L-1 de dodecil sulfato de sódio. A tensão 
aplicada foi de 25 kV e a injeção da amostra foi realizada no modo hidrodinâmico. Todas as 
análises foram realizadas em capilar de sílica fundida não revestido internamente, diâmetro 
interno de 75 µm e comprimento efetivo de 50,0 centímetros. Sob estas condições, a análise 
foi realizada em menos de 10 min. A linearidade foi obtida no intervalo de 0,41-1,54 MUI 
mL-1 (r ≥ 0,997). O coeficiente de variação (%) e erros relativos (%) obtidos nos estudos de 
precisão e exatidão, respectivamente, intra e inter-dias foram inferiores a 5 %. Após a 
validação o método foi aplicado no controle de qualidade de formulações farmacêuticas 
contendo o Interferon alfa-2a. No terceiro capítulo, um método enantiosseletivo simples por 
eletroforese capilar usando ciclodrextrina como seletor quiral foi desenvolvido e validado 
para a determinação dos enantiômeros da isradipina, um bloqueador de canal de cálcio, em 
formulação farmacêutica. Além disso, foi realizado estudo de estabilidade dos enantiômeros 
da isradipina submetidos à oxidação, hidrólise (ácida e alcalina) e fotólise. A resolução 
completa dos enantiômeros da isradipina foi obtida em menos de 7 minutos utilizando solução 
tampão borato de sódio 15 mmol L-1 e pH 9,3 e sulfobutil éter-β-ciclodextrina (2,5 %, m/v) 
como seletor quiral. A tensão aplicada foi de 30 kV, e a injeção da amostra foi realizada no 
modo hidrodinâmico. Todas as análises foram efetuadas em capilar de sílica fundida não 
revestido internamente e diâmetro interno de 50 µm e comprimento efetivo de 50 centímetros. 
A linearidade foi obtida no intervalo de 25 - 150 µg mL-1 para ambos enantiômeros (r ≥ 
0,998). O coeficiente de variação (%) e erros relativos (%) obtidos nos estudos de precisão e 
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exatidão, respectivamente, intra e inter-dias foram inferiores a 5 %. Após o método ter sido 
validado, este foi aplicado na análise de formulações farmacêuticas contendo os enantiômeros 
da isradipina. Nos estudos de estabilidade foi observada degradação dos enantiômeros em 
todas as condições avaliadas. Assim, de acordo com os resultados obtidos após o 
desenvolvimento dos três métodos, pode ser concluido que a eletroforese capilar é uma 
poderosa técnica de separação com aplicações na investigação, desenvolvimento, controle de 
qualidade e estudos de estabilidade de produtos farmacêuticos. Além disso, a eletroforese 
capilar é uma técnica complementar à cromatografia líquida de alta eficiência, que oferece 
vantagens como simplicidade, rapidez, baixo custo e consumo de solventes e reagentes e 
diferentes mecanismos de seletividade, podendo ser aplicada em diferentes tipos de amostras. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Eletroforese capilar, Alfa1-glicoprotéina ácida, Interferon alfa-2a, 
Isradipina, Controle de qualidade. 
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ABSTRACT 

 
AGUIAR, F.A. Applications of capillary electrophoresis in the analysis of biomarker 
alpha-1 acid glycoprotein, in the quality control of the biodrugs interferon alpha 2a, and 
enantioselective stability evaluation of  drug isradipine. 2013. 158f. Thesis (Doctoral). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2013. 
  

 
Electrophoresis is a separation technique that is based on the differential migration of charged 
compounds in a semi-conductive medium under the influence of an electric field. In the 
introduction of this thesis, principles, methods, and different types of electromigrations 
techniques in capillary were discussed. In the first chapter shows the results of optimization 
and validation of a electrophoretic method for determining the glycoforms of α1-AGP. The 
running buffer after optimization consisted of Tricine (10 mmol L-1), sodium chloride (10 
mmol L-1), sodium acetate (10 mmol L-1), urea (7 mol L-1) and putrescine (3.9 mmol L-1), pH 
4.5, voltage (30 kV), temperature and analysis (35 ° C) led to resolution of at least of 1.5 
among the eight glycoforms found. All analyses were carried out in a fused-silica uncoated 
capillary with an id of 50 µm and effective length of 50.0 cm. After optimization method was 
validated in which the linearity was obtained in the range to 0.125 to 2.5 mg mL-1 (r ≥ 0.993). 
The coefficient of variation (%) and relative errors (%) obtained in the studies of precision 
and accuracy, respectively (intra-day and inter-day) were less than 15 %. After method 
validation, the analysis of α1-AGP in plasma of septic patients was performed, which showed 
variability in the concentration of glycoforms. In the second chapter a simple CE based 
method was developed and validated for the determination of Interferon alpha-2a in a 
pharmaceutical formulation. After optimization, the best results were obtained using 30 mmol 
L-1 tetraborate buffer at pH 8.50 with 50 mmol L-1 of sodium dodecyl sulfate. The applied 
voltage was 25 kV, and the sample injection was performed in the hydrodynamic mode. All 
analyses were carried out in a fused-silica uncoated capillary with an id of 75 µm and 
effective length of 50.0 cm. Under these conditions, the analysis was achieved in less than 10 
min. Linearity was obtained in the range 0.41-1.54 MIU mL-1 (r ≥ 0.997). The RSD (%) and 
relative errors (%) obtained in precision and accuracy studies (intra-day and inter-day) were 
lower than 5 %. Therefore, this method was found to be appropriate for controlling 
pharmaceutical formulations containing Interferon alpha-2a. In the third chapter a simple 
enantioselective method based on CE using CD as chiral selector was developed and validated 
for the determination of isradipine (IRD) enantiomers in a pharmaceutical formulation and for 
the determination of IRD enantiomers in degradation studies. After optimization, the best 
results were obtained using 15 mmol L-1 borate buffer at pH 9.3 and sulfobutyl ether-β-
cyclodextrin (SBE-β-CD) (2.5 %, w/v) as chiral selector. The applied voltage was 30 kV, and 
the sample injection was performed in the hydrodynamic mode. All analyses were carried out 
in a fused-silica uncoated capillary with an internal diameter of 50 µm and effective length of 
50 cm. Under these conditions, a complete separation between IRD enantiomers was achieved 
in less than 7 min. Linearity was obtained in the range 25 - 150 µg mL-1 for both enantiomers 
(r ≥ 0.998). The RSD (%) and relative errors (%) obtained in precision and accuracy studies 
(intra-day and inter-day) were lower than 5 %. Therefore, this method was found to be 
appropriate for controlling pharmaceutical formulations containing IRD enantiomers and the 
assay was considered stability indicating. The drug was subjected to oxidation, hydrolysis and 
photolysis. In all stress conditions the drug presented considerable degradation. According to 
such results, the capillary electrophoresis showed is a powerful separation technique to 
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research and development, quality control, and stability studies of pharmaceuticals. CE offers 
several advantages over high-performance liquid chromatography (HPLC), a technique 
commonly used in pharmaceutical analysis. These include simplicity, rapid analysis, 
automation, different mechanisms for selectivity, and low cost. 
 
 
 
 
 
Keywords: Capillary electrophoresis, Alpha1-acid glycoprotein, Interferon alpha-2a, 
Isradipine and Quality Control. 
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 IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  GGEERRAALL



 

1. ELETROFORESE CAPILAR

 

Na eletroforese clássica a migração de espécies carregadas ocorre em meio semi

sólido (gel), sob a influência de campo elétrico. Já a eletroforese capilar (

Electrophoresis - CE) utiliza tubos capilares, feitos em sua maioria de sílica fundida, 

revestidos externamente por uma camada de poliimida. A migração dos analitos nestes 

capilares ocorre devido à diferença

o qual é preenchido com solução de eletrólitos condutores

JONSSON; SMITH, 2004). 

Os principais componentes d

sistema de detecção, o qual é

introdução da amostra. A figura 

 

 

 
Figura I.1. Desenho esquemático dos principais componentes do 
sistema de eletroforese capilar.

 
 

A CE é uma técnica versátil, usada para a separação de uma grande diversidade de 

compostos, variando de íons ino

eletroforese capilar pode ser empregada na determinação de propriedades físico

como a constante de dissociação

 

ELETROFORESE CAPILAR 

forese clássica a migração de espécies carregadas ocorre em meio semi

sólido (gel), sob a influência de campo elétrico. Já a eletroforese capilar (do inglês

) utiliza tubos capilares, feitos em sua maioria de sílica fundida, 

revestidos externamente por uma camada de poliimida. A migração dos analitos nestes 

capilares ocorre devido à diferença de potencial elétrico aplicado nas extremidades do capilar, 

solução de eletrólitos condutores (ALTRIA, 199

Os principais componentes do sistema usado em CE são: fonte de alta tensão, capilar, 

, o qual é conectado ao sistema de aquisição de dados e siste

igura I.1 apresenta um desenho esquemático de um sistema de 

 

Desenho esquemático dos principais componentes do 
sistema de eletroforese capilar. 

 

é uma técnica versátil, usada para a separação de uma grande diversidade de 

compostos, variando de íons inorgânicos a macromoléculas, como as proteínas. Além disso, a 

eletroforese capilar pode ser empregada na determinação de propriedades físico

como a constante de dissociação (ISSAQ, 2000). 

2 

forese clássica a migração de espécies carregadas ocorre em meio semi-

do inglês, Capillary 

) utiliza tubos capilares, feitos em sua maioria de sílica fundida, 

revestidos externamente por uma camada de poliimida. A migração dos analitos nestes tubos 

nas extremidades do capilar, 

1996; RIEKKOLA; 

são: fonte de alta tensão, capilar, 

conectado ao sistema de aquisição de dados e sistema de 

desenho esquemático de um sistema de CE. 

 

Desenho esquemático dos principais componentes do 

é uma técnica versátil, usada para a separação de uma grande diversidade de 

rgânicos a macromoléculas, como as proteínas. Além disso, a 

eletroforese capilar pode ser empregada na determinação de propriedades físico-químicas, 
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1.1. Técnicas de Eletromigração em Capilar 

 

Todas as técnicas de eletromigração em capilar podem ser descritas com um conjunto 

de equações, o qual demonstra uma unidade de fundamentos entre elas, e podem ser 

realizadas no mesmo equipamento (BIER et al., 1983). Estes fatos podem levar a equívocos 

na utilização de termos, como o uso do termo eletroforese capilar de forma coletiva a todas as 

técnicas de eletromigração. Este uso não é recomendado, pois muitas destas técnicas 

envolvem mecanismos de separação diferente e possuem seletividade característica 

(RIEKKOLA, JONSSON; SMITH, 2004).  

Dentre as diferentes técnicas de eletromigração temos: eletroforese capilar em solução 

livre (FSCE), cromatografia capilar eletrocinética micelar (MEKC), cromatografia 

eletrocinética em microemulsão (MEEKC), focalização isoelétrica capilar (CIEF), 

eletroforese capilar de peneiramento (CSE), isotacoforese capilar (CITP), eletroforese capilar 

em gel (CGE) e eletrocromatografia capilar (CEC).  

A seguir são apresentadas, de forma resumida, as características de algumas técnicas 

de eletromigração em capilar. 

 

11..11..11..  EElleettrrooffoorreessee  CCaappiillaarr  eemm  GGeell  ((CCGGEE))  

 

A CE em gel utiliza matrizes gelatinosas como meio de separação e é uma poderosa 

técnica para a separação de macromoléculas, como proteínas e fragmentos de DNA. A CE em 

gel permite a análise de moléculas com base em seu tamanho, em que a separação é feita em 

géis físicos ou químicos ou em soluções poliméricas, nos quais o tamanho molecular e 

concentração determinam a seletividade por efeitos de peneiramento (FEKETE; SCHMITT-

KOPPLIN, 2007). 

Esta técnica de eletromigração em capilar possui as vantagens da rapidez, alto poder 

de resolução, reduzido tempo de análise das amostras e possibilidade de automação, quando 

comparada à tradicional eletroforese em gel de poliacrilamida e a cromatografia por exclusão 

de tamanho (RIEKKOLA; JONSSON; SMITH, 2004; MIKSIK et al., 2006). 

A CGE tem sido aplicada com sucesso para análise de muitas proteínas terapêuticas 

(NA et al., 2008), incluindo anticorpos monoclonais (mAb) (MA; NASHABEH, 2001; 

RUSTANDI; WASHABAUGH; WANG, 2008; SALAS-SOLANO; FELTEN, 2008; 

LACHER et al., 2010) e vacinas baseadas em proteínas (MELLADO et al., 2008). 
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11..11..22..  FFooccaalliizzaaççããoo  IIssooeellééttrriiccaa  CCaappiillaarr  ((CCIIEEFF))  

 

A CIEF é uma técnica de eletromigração em capilar em que a separação dos analitos 

ocorre de acordo com o seu pI,  através de um gradiente de pH gerado por anfólitos, mediante 

a aplicação de um campo elétrico (RIEKKOLA; JONSSON; SMITH, 2004; STAUB, 2011). 

Após ocorrer a focalização, ou seja, atingir o estado estacionário, a mobilidade das bandas 

geradas se dá pela aplicação de pressão que empurra a solução inteira através do capilar, com 

a diferença de potencial elétrico constante aplicado para evitar o alargamento da banda 

durante a eluição. Uma alternativa é a substituição do ácido no reservatório do anodo por uma 

base ou a substituição da base do reservatório do cátodo por um ácido, de forma a eluir o 

gradiente eletroforeticamente. Para permitir uma eficiente focalização e separação deve-se 

utilizar capilar revestido, de modo a suprimir o fluxo eletrosmótico (do inglês, Electroosmotic 

Flow - EOF) e a adsorção das proteínas na parede do capilar (BUSNEL et al., 2005). 

Esta técnica de separação apresenta as vantagens de poder utilizar grandes volumes de 

amostra aliada a alta resolução e eficiência, devido às estreitas bandas geradas na focalização. 

A CIEF é uma técnica útil na separação de isoformas de proteínas (LACUNZA; DIEZ-

MASA; DE FRUTOS, 2007; FONSLOW et al., 2010). 

 

11..11..33..  EElleettrrooccrroommaattooggrraaffiiaa  CCaappiillaarr  ((CCEECC))  

 

A eletrocromatografia capilar é uma técnica de separação que mistura características 

da eletroforese capilar e de cromatografia líquida de alta eficiência (do inglês, High-

Performance Liquid Chromatography - HPLC). Este tipo de eletroforese pode empregar 

como fase estacionária micro partículas de sílica fundida ou fases monolíticas, usualmente 

contendo um ligante hidrofóbico que retém os solutos. Da mesma forma que em HPLC, na 

CEC existe uma fase móvel que é, normalmente, uma mistura de tampões aquosos.  

A superfície de sílica possui uma alta densidade de grupos silanóis ionizados, gerando, 

desta forma, um elevado EOF quando a tensão é aplicada, movendo os analitos com o 

eletrólito de corrida em direção ao detector. A separação ocorre por interações dos analitos 

com os ativos imobilizados na superfície das micropartículas combinado com a própria 

mobilidade eletroforética (RIEKKOLA; JONSSON; SMITH, 2004; FEKETE; SCHMITT-

KOPPLIN, 2007). 

Como consequência desta forma híbrida de análise, as vantagens da CE (alta 

eficiência, baixo consumo de solvente, perfil de fluxo radial) são somadas às vantagens da 
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cromatografia líquida (alta seletividade, separação de compostos neutros) (STAUB et al., 

2011). Outra vantagem apresentada pela CEC é a maior compatibilidade da fase móvel com a 

detecção por espectrometria de massas (KASICKA, 2010). Por outro lado, a CEC mostra-se 

limitada quanto à capacidade de carga, com baixa robustez e reprodutibilidade (STAUB et al., 

2011). 

Apesar de possuir diversas vantagens e possuir potencial para a análise de 

macromoléculas (ZHANG et al., 2000; HSIEH; CHEN; LIU, 2006; MOORE et al., 2010), a 

CEC possui uma limitação quanto às fases estacionárias, não existindo fases específicas para 

tais analitos (EL RASSI, 2010). 

 

11..11..44..  CCrroommaattooggrraaffiiaa  CCaappiillaarr  EElleettrroocciinnééttiiccaa  MMiicceellaarr  ((MMEEKKCC))  

 

Introduzida em 1984 por Terabe, foi um dos grandes avanços da eletromigração em 

capilar, pois permitiu a separação e análise de compostos neutros e hidrofóbicos por um 

processo verdadeiramente cromatográfico (TERABE, 2009). 

Nesta técnica de eletromigração, tensoativos iônicos, em concentrações acima da 

concentração micelar crítica (CMC), são adicionados ao eletrólito de corrida, de modo a 

proporcionar um sistema cromatográfico de duas fases. O eletrólito representa a fase primária, 

a qual é transportada eletrosmoticamente sob ação do campo elétrico, enquanto que as micelas 

representam a fase secundária, neste caso chamada de pseudo-estacionária, a qual é 

transportada por uma combinação de eletroforese e eletrosmose (TAVARES, 1997). O 

dodecilsulfato de sódio (SDS) e o brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) são os tensoativos 

mais empregados em MEKC (TERABE, 2009). 

Esta técnica de separação depende de particionamento dos analitos entre a solução 

aquosa e as micelas, os quais compõem o eletrólito de corrida. A interação dos analitos com 

as micelas ocorre via interações hidrofóbicas (WEINBERGER, 2000; JING; KANETA; 

IMASAKA, 2005).  

Esta técnica tem sido aplicada para a separação de compostos neutros e carregados. No 

caso de compostos neutros, a separação é baseada apenas no particionamento, enquanto que 

para compostos carregados, a separação é determinada pelo particionamento bem como pela 

mobilidade eletroforética (QUIGLEY; DOVICHI, 2004; TERABE, 2009). 

Analitos que não interagem com as micelas são transportados pela solução aquosa no 

tempo zero – teo (velocidade eletrosmótica), já analitos que interagem totalmente com as 

micelas são transportados com a mesma velocidade das micelas – tMC, enquanto que, analitos 
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que interagem parcialmente com as micelas são transportados com velocidade entre a 

eletrosmótica e a velocidade da micela (TAVARES, 1997; WEINBERGER, 2000; TERABE, 

2009). Assim, como descrito acima, as velocidades eletrosmótica e micelar criam uma janela 

temporal de eluição, a qual caracteriza este modo de separação. 

Comparada às demais técnicas de eletromigração, poucas aplicações foram 

encontradas utilizando MEKC para análise de proteínas. Segundo alguns autores, MEKC é 

adequada para a separação de proteínas, peptídeos e outros biopolímeros que apresentam 

estruturas ou pI semelhantes (LA et al., 2002; HOLLAND; LEIGH, 2003). Wu et al. (2010), 

desenvolveram método simples, rápido e exato empregando MEKC e uma pré-concentração 

mediada por pH ácido, em que conseguiram um aumento na sensibilidade de 40,3 vezes na 

análises de IgG em soro humano.  

 

 
11..11..55..  EElleettrrooffoorreessee  CCaappiillaarr  eemm  SSoolluuççããoo  LLiivvrree  ((FFSSCCEE))  

 

A FSCE, também conhecida como eletroforese capilar de zona, é a técnica de 

eletromigração mais simples e a mais frequentemente utilizada para a separação de fármacos, 

proteínas e peptídeos (POURHAGHIGHI; BUSNEL; GIRAULT, 2011). As análises por 

FSCE são normalmente realizadas empregando tubos capilares preenchidos com eletrólito de 

corrida. A separação dos analitos ocorre mediante as diferenças entre as respectivas 

mobilidades eletroforéticas. 

Vários autores tem demonstrado o emprego da FSCE para a análise de proteínas. 

Methuen et al. (2007), mostraram a determinação da disialotransferrina, um biomarcador para 

pancreatite aguda, em amostras de plasma. Neste contexto, Garrido-Medina, Diez-Masa e De 

Frutos (2011), usaram a FSCE para a análise das diferentes isoformas do antígeno prostático 

específico (PSA), um biomarcador do câncer de próstata. Alguns revestimentos dinâmicos 

foram utilizados para reduzir a adsorção das proteínas e, devido à baixa concentração desta 

proteína no sangue, foi utilizado um detector de fluorescência induzida por laser (do inglês, 

Laser Induced fluorescence - LIF).  

 A FSCE é frequentemente aplicada para a análise de fármacos e biofármacos, como 

exemplificado por Catai et al. (2007) na análise do hormônio do crescimento recombinante 

(rhGH), empregando capilares revestidos com polibreno (PB) e poli-vinil sulfonato (PVS) e 

detecção por espectrometria de massas; e por Staub et al. (2011), que identificaram e 

quantificaram a insulina por FSCE acoplado a MS/TOF. 
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1.1.5.1. Fundamentos Teóricos da Migração Eletroforética em Capilar 
 

A FSCE é uma técnica de separação que se baseia na diferença de migração de 

compostos carregados, de acordo com a sua razão carga/tamanho, em um tubo capilar 

semicondutor, geralmente confeccionado de sílica, pelo qual os íons positivos (cátions) 

migram em direção ao eletrodo carregado negativamente (cátodo) e íons negativos (ânions) 

migram em direção ao eletrodo positivo (ânodo), sob influência de um campo elétrico 

aplicado (TAVARES, 1997; MORZUNOVA, 2006; AHUJA, 2008). A detecção é, 

geralmente, realizada na extremidade oposta à injeção das amostras e a análise é registrada na 

forma de eletroferograma (TAVARES, 1997; LARA-QUINTANAR et al., 2007). 

O uso de tubos capilares (contendo apenas o tampão de análise) em eletroforese 

oferece muitas vantagens, como a alta resistência elétrica do tubo capilar, o que permite o 

trabalho em campos elétricos mais altos (até 500 V cm-1); eficiente dissipação de calor e 

tempo reduzido de separação, devido ao alto campo elétrico aplicado (MORZUNOVA, 2006).  

Na superfície da parede interna do tubo capilar (sem modificação superficial) existe a 

presença de grupamentos silanóis ácidos, os quais quando em contato com soluções 

eletrolíticas com valores de pH superiores a 3 apresentam-se carregados negativamente (Si-O-

) (MORZUNOVA, 2006). Como consequência, contra-íons do eletrólito são atraídos para a 

parede do capilar carregada negativamente, enquanto co-íons do eletrólito serão repelidos. Na 

interface capilar-solução eletrolítica os contra-íons da solução tendem a absorver na parede do 

capilar por atrações eletrostáticas para equilibrar as cargas de superfície formando uma 

primeira camada (denominada camada estática ou fixa). Como consequência do excesso de 

cargas negativas, uma segunda camada de cátions é formada (denominada camada difusa ou 

móvel), o que dá origem ao modelo de dupla camada elétrica (figura I.2).  

A diferença de potencial criada pelo desbalanceamento elétrico na região de 

cisalhamento entre as duas camadas é denominado potencial zeta (ζ) (WEINBERGER, 2000; 

MORZUNOVA, 2006). Quando uma diferença de potencial externa é aplicada nas 

extremidades do capilar, é gerado um campo elétrico, assim, os cátions da camada difusa da 

dupla camada elétrica são atraídos para o cátodo. O movimento de migração de cátions 

hidratados da camada móvel em direção ao cátodo arrastando todo o volume da solução causa 

um fluxo em rede da solução ao longo do capilar. Este movimento de massa da solução sob 

ação do campo elétrico aplicado é chamado de fluxo eletrosmótico (EOF) (TAGLIARO; 

TURRINA; SMITH, 1996; WEINBERGER, 2000; MORZUNOVA, 2006). 



 

Figura I.
camada

 

A extensão do fluxo está relacionada à carga no capil

dielétrica do meio, conforme a equação I.1:

 

em que µeo é a mobilidade eletrosmótica, 

zeta (potencial no plano de cisalhamento que se encontra na camada difusa e 

fenômeno da eletrosmose) e η

Em FSCE a separação é realizada no eletrólito de corrida e é b

entre as taxas relativas de migração eletroforéticas dos componentes da amostra. A velocidade 

de um íon (vi) é diretamente proporcional à

elétrico (E) aplicado, conforme mostrado na equação 

 

em que µep é descrita pela equação

 

em que z é o número de carga

η a viscosidade do meio. 

 

Figura I.2. Representação do modelo de dupla 
camada. Adaptado de Jimidar (2008). 

A extensão do fluxo está relacionada à carga no capilar, à viscosidade e 

dielétrica do meio, conforme a equação I.1: 

é a mobilidade eletrosmótica, ε é a constante dielétrica do meio, 

potencial no plano de cisalhamento que se encontra na camada difusa e está associado ao 

η é a viscosidade do meio. 

a separação é realizada no eletrólito de corrida e é baseada na diferença 

entre as taxas relativas de migração eletroforéticas dos componentes da amostra. A velocidade 

) é diretamente proporcional à sua mobilidade eletroforética (

) aplicado, conforme mostrado na equação I.2: 

                                                            

é descrita pela equação I.3: 

                                                       

cargas elementares do íon, e é a carga elementar, r o raio hidratado e
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ar, à viscosidade e à constante 

 (I.1) 

  

é a constante dielétrica do meio, ζ é o potencial 

está associado ao 

aseada na diferença 

entre as taxas relativas de migração eletroforéticas dos componentes da amostra. A velocidade 

sua mobilidade eletroforética (µep) e ao campo 

                                                            (I.2) 

 

                         (I.3) 

 

o raio hidratado e 
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Observando a equação acima, fica claro que a dimensão molecular e a carga são os 

principais fatores que influenciam a mobilidade iônica. Para ácidos e bases fracas, a carga 

depende dos valores individuais de pKa e do pH do eletrólito de corrida (TAGLIARO; 

TURRINA; SMITH, 1996; WEINBERGER, 2000; MORZUNOVA, 2006). 

Segundo Tavares (1997), para soluções de eletrólitos compostos de ácido e bases 

fracas, existem pelo menos duas espécies em equilíbrio, a molécula não ionizada (mobilidade 

zero) e a base ou ácido conjugado, cada qual com valor particular de mobilidade. A 

mobilidade eletroforética efetiva (µef) de um analito é dada pela somatória vetorial das 

mobilidades eletroforéticas (µj) de todas as “n” espécies relacionadas entre si por equilíbrios 

químicos, multiplicadas pela distribuição destas espécies (αj), como mostrado na equação I.4:  

 

µef = � α� μ�
�

��	
                                                     (I.4) 

 

A equação acima mostra que a mobilidade efetiva depende diretamente do grau de 

dissociação do composto que se apresenta em equilíbrio ácido-base em um dado valor de pH.  

A equação I.5 descreve o tempo de migração em CE: 

 

t� � L�� .  L���
����� µ��� .V 

                                                     (I.5) 

 

em que ti é o tempo de migração, V é a diferença de potencial aplicada, Ltot é o 

comprimento total do capilar e Lef é a distância do ponto de injeção à posição do detector.  

Nota-se que o tempo de migração total de um analito está relacionado à µep e a µeo, 

sendo o resultado da soma vetorial destes parâmetros a mobilidade aparente (µA) do analito. 

Conforme a equação I.5, todos os analitos migrarão na mesma direção caso a velocidade do 

EOF seja maior em magnitude e oposta em direção a todos os ânions no tampão. Sendo assim, 

ambos, ânions e cátions, poderão ser separados na mesma corrida, visto que, os cátions serão 

atraídos em direção ao cátodo e suas velocidades serão aumentadas pelo EOF e os ânions, 

apesar de eletroforeticamente atraídos pelo ânodo, serão arrastados em direção ao cátodo pelo 

EOF (figura I.3) (LI, 1992).  

 



 

Figura I.3. Representação esquemática da migração compostos carregados n
Adaptado de Kitagishi (1996)

 

Uma característica singular do 

que a força motriz do fluxo é uniformemente distribuída ao longo do capilar, não 

apresentando perdas significativas de pressão no interior do tubo capilar,

fluxo constante e perfil linear de velocidade radial

externa, como dos sistemas cromatográficos, que produz um fluxo de perfil parabólico de 

velocidade radial, devido à força de cisalhamento na parede da coluna 

(figura I.4). 

 

Representação esquemática da migração compostos carregados na presença do EO
). 

Uma característica singular do EOF no capilar é o perfil constante do fluxo. Uma vez 

que a força motriz do fluxo é uniformemente distribuída ao longo do capilar, não 

apresentando perdas significativas de pressão no interior do tubo capilar, o qual produz um 

perfil linear de velocidade radial. Isto difere do fluxo gerado por uma bomba 

externa, como dos sistemas cromatográficos, que produz um fluxo de perfil parabólico de 

velocidade radial, devido à força de cisalhamento na parede da coluna (KITAGISHI, 1996) 

10 

 

a presença do EOF. 

ante do fluxo. Uma vez 

que a força motriz do fluxo é uniformemente distribuída ao longo do capilar, não 

o qual produz um 

ifere do fluxo gerado por uma bomba 

externa, como dos sistemas cromatográficos, que produz um fluxo de perfil parabólico de 

(KITAGISHI, 1996) 
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Figura I.4. Perfil de fluxo: a) hidrodinâmico (sistema dirigido por pressão) e 
b) eletrosmótico (sistema dirigido eletricamente). Adaptado de Jimidar 
(2008). 

 

Dentre as vantagens oferecidas pela CE destacam-se a simplicidade, análises rápidas, 

automação, baixo consumo de solvente e baixo custo dos tubos capilares, quando comparada 

a HPLC. Além destas, a CE oferece uma alta eficiência e um alto poder de resolução, 

utilizando pequena quantidade de amostra (PICO; RODRIGUEZ; MANES, 2003; 

ANASTOS; BARNETT; LEWIS, 2005; AHUJA, 2008; SIMPSON JR; QUIRINO; TERABE, 

2008). 

As maiores desvantagens da CE são o limite de detecção relativamente alto, como 

consequência do limitado volume de amostra analisado e do reduzido caminho óptico para a 

detecção (quando empregada detecção por absorção no UV), a qual é realizada diretamente no 

capilar, e menor precisão da injeção quando comparada aos métodos cromatográficos (VAN 

EECKHAUT; MICHOTTE, 2006; GUBITZ; SCHMID, 2008). Para superar tais 

desvantagens, diferentes estratégias tem sido utilizadas, como o emprego de células de 

detecção em forma de bolha (TSUDA; SWEEDLER; ZARE, 1990; LIU; OTSUKA; 

TERABE, 2002) ou em forma de Z (MORING et al., 1993; SIMPSON JR; QUIRINO; 

TERABE, 2008), as quais podem proporcionar melhorias significativas no sinal, porém estas 

estratégias podem, também, induzir perda de resolução (SENTELLAS; PUIGNOU; 

GALCERAN, 2002; LIN; KANETA, 2004).  

Uma segunda estratégia é o uso de detectores de alta sensibilidade como o LIF, o de 

quimiluminescência ou os detectores eletroquímicos (SANTOS; TAVARES; RUBIM, 2000; 

CATAI et al., 2007; SIMPSON JR; QUIRINO; TERABE, 2008; TSENG et al., 2009). Os 
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detectores LIF e quimiluminescência podem aumentar a sensibilidade em mais de 1000 vezes, 

quando comparado com os detectores convencionais de absorção e todos os três detectores 

citados anteriormente podem ser usados com quantidades mínimas de volumes de injeção, na 

ordem de picolitros (SIMPSON JR; QUIRINO; TERABE, 2008). 

Outra maneira para melhorar a sensibilidade é fazer a pré-concentração da amostra 

após a injeção (concentração on-line), em que ocorre um empilhamento (stacking) do analito. 

O stacking ocorre após a injeção, quando são formadas duas regiões distintas no capilar, a 

região da amostra (menor condutividade - amostra diluída em água ou em eletrólito diluído) e 

a região do eletrólito (maior condutividade). Quando a diferença de potencial é aplicada, a 

força do campo elétrico (que é inversamente proporcional à concentração da solução) na 

região da amostra é maior, e as espécies carregadas nesta região migram em direção à região 

do eletrólito com maior velocidade. Então, quando estas espécies atingem a região do 

eletrólito, onde a força do campo elétrico é menor, elas são desaceleradas o que causa um 

acúmulo ou “empilhamento” dos íons da amostra (CHIEN; BURGI, 1991).  

As técnicas de pré-concentração mais utilizadas são field amplified stacking 

(BESSONOVA; KARTSOVA; SHMUKOV, 2007; WANG; YANG; CHENG, 2007), large-

volume sample (HE; LEE, 1999; BAILON-PEREZ et al., 2007), dynamic pH junction 

(BRITZ-MCKIBBIN; BEBAULT; CHEN, 2000; JURCIC; NESBITT; YEUNG, 2006; 

IMAMI et al., 2007), transient isotachophoresis (FUKUSHI et al., 2000; HUANG et al., 

2005) e pH-mediated stacking (WEISS; SAUNDERS; LUNTE, 2001; HOQUE; AMETT; 

LUNTE, 2005). Cada uma destas técnicas depende de um mecanismo de focalização 

diferente, baseado na diferença das propriedades eletrolíticas do analito entre a zona da 

amostra e a zona da solução de separação, tais como: força iônica, pH do meio e concentração 

de aditivos (ZHANG; SUN, 2005; MA et al., 2007; WU et al., 2009). 

 

1.2. Análise enantiosseletiva por eletroforese capilar 
 

A separação e análise de compostos quirais tem chamado a atenção de muitos 

pesquisadores, pois a presença de centro ou centros quirais em uma estrutura química leva a 

formação de compostos com arranjo espacial diferente (enantiômeros) sendo que, muitas 

vezes, os enantiômeros apresentam propriedades farmacológica e biológica diferentes 

(JUVANCZ et al., 2008; FANALI, 2009; CASLAVSKA; THORMANN, 2011).  
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11..22..11..  FFáárrmmaaccooss  QQuuiirraaiiss  

 

A química quiral foi descoberta, pela primeira vez, por Louis Pasteur em 1848, quando 

ele conseguiu separar os dois isômeros do tartarato de amônio e sódio. No entanto, com o 

passar do tempo, descobriu-se que o fenômeno da quiralidade desempenha um papel 

fundamental não apenas na vida de plantas e animais, mas também na indústria farmacêutica, 

indústrias de produtos químicos e agrícolas, entre outras (NGUYEN; HE; PHAM-HUY, 

2006).  

Para que uma molécula seja considerada quiral, é necessário que esta tenha pelo 

menos um átomo de carbono assimétrico, ou seja, um átomo de carbono com quatro 

substituintes diferentes. A diferente disposição espacial destes substituintes ligados ao 

carbono assimétrico (também denominado centro quiral) leva à formação de dois isômeros 

que serão imagens especulares um do outro, porém não sobreponíveis. Esses isômeros são 

denominados enantiômeros e irão possuir as mesmas propriedades físico-químicas, 

excetuando-se o desvio da luz plano-polarizada. O carbono não é o único átomo que pode 

atuar como um centro assimétrico. Enxofre, fósforo e nitrogênio também podem formar 

moléculas quirais (NGUYEN; HE; PHAM-HUY, 2006). 

Até meados de 2006 cerca de 60 % dos medicamentos disponibilizados pelas 

indústrias farmacêuticas eram quirais, dos quais, aproximadamente, 90 % eram 

comercializados na forma de mistura racêmica, ou seja, uma mistura equimolar dos dois 

enantiômeros (NGUYEN; HE; PHAM-HUY, 2006). Apesar de terem a mesma estrutura 

química, a maioria dos enantiômeros de fármacos apresenta diferenças significativas nas 

atividades farmacológica e toxicológica, na farmacocinética e metabolismo (CASLAVSKA; 

THORMANN, 2011). 

Estas diferenças podem ser explicadas pela natureza quiral de aminoácidos, açúcares, 

peptídeos, proteínas e polissacarídeos, que compõem o sítio de ligação fármaco-receptor. 

Sendo estes sítios de ligação sensíveis a estereoquímica, irão interagir de maneira diferente 

com cada enantiômero, levando a diferentes respostas quando as atividades dos enantiômeros 

são comparadas (NGUYEN; HE; PHAM-HUY, 2006)  

Como já discutido anteriormente, os enantiômeros de uma mistura racêmica podem 

diferir nas ações no sistema biológico de diferentes maneiras. Na primeira, apenas um dos 

enantiômeros apresenta atividade e o outro permanece inativo ou menos ativo, tóxico ou pode 

exercer outras propriedades farmacológicas, desejadas ou indesejadas. Uma segunda maneira 

é destinada a fármacos, em que os dois enantiômeros podem apresentar atividade 
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farmacológica qualitativa e quantitativa similares. Em um último caso, estão os fármacos que 

possuem um enantiômero com atividade, e o outro enantiômero só apresentará atividade se 

for convertido, no organismo por inversão quiral, ao primeiro enantiômero, que possui 

atividade (NGUYEN; HE; PHAM-HUY, 2006). 

Dentre os fármacos quirais que possuem enantiômeros com diferentes interações com 

os sítios de ligação, levando a diferentes efeitos, encontram-se alguns de ação cardiovascular, 

amplamente utilizados para o tratamento de hipertensão, insuficiência cardíaca, arritmias e 

outras doenças. Como exemplo podem ser citados os bloqueadores β-adrenérgicos, como o 

propranolol, em que as propriedades farmacológicas de bloqueio reside no (S)-(-)-

propranolol, enquanto que o (R)-(+)-propranolol possui apenas o efeito de estabilizador da 

membrana (STOSCHITZKY; LINDNER; KIOWSKI, 1995), e os antagonistas de canais de 

cálcio, como o verapamil, sendo a potência farmacológica do (S)-(-)-verapamil 10 a 20 vezes 

maior do que a do (R)-(+)-verapamil (PAGEL et al., 1998; WILLIAMS; WAINER, 2002). 

Mediante as diferenças na farmacocinética e farmacodinâmica apresentada pelos 

enantiômeros, o reconhecimento e a possibilidade do desenvolvimento destes de forma 

isolada passaram a ter grande abordagem e importância. Sendo assim, os órgãos regulatórios, 

como o FDA (Food and Drug Administration) nos Estados Unidos, passaram a requerer dos 

fabricantes uma identificação e caracterização de cada enantiômero individualmente e na 

mistura racêmica do novo produto, antes de seu lançamento no mercado (BONATO; JABOR; 

DE GAITANI, 2005).  

Para a realização destes estudos, técnicas de separação e quantificação estereosseletiva 

em matrizes biológicas e ensaios analíticos para detecção de pureza enantiomérica são 

requeridos (CASLAVSKA; THORMANN, 2011). A CE tem se mostrado uma ferramenta 

importante na separação quiral, devido a sua alta eficiência, baixo custo operacional e a 

grande variedade de seletores quirais, os quais podem ser utilizados em misturas e em 

diferentes concentrações (CHEN et al., 2004; FANALI, 2009). 

 

11..22..22..  FFuunnddaammeennttooss  ddaa  SSeeppaarraaççããoo  EEnnaannttiioomméérriiccaa  eemm  CCEE  

 

Dentre as técnicas analíticas utilizadas para a análise de compostos quirais tem-se a 

HPLC, a cromatografia em fase gasosa (GC) e a CE. A eletroforese capilar é uma técnica de 

separação moderna que vem sendo utilizada pela maioria dos pesquisadores na separação 

quiral, pois fornece análises rápidas, com alta eficiência e resolução, baixo custo, além de 
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uma versatilidade em relação aos seletores quirais (BONATO; JABOR; DE GAITANI, 2005; 

JUVANCZ et al., 2008). 

A separação dos enantiômeros por CE pode ser realizada de dois modos distintos, o 

indireto e o direto. No modo indireto a separação é baseada na reação química dos 

enantiômeros com o seletor quiral. Esta reação leva à formação de diasteroisômeros estáveis 

que possuem propriedades físico-químicas diferentes, permitindo assim a separação destes por 

CE. No modo direto, o mais utilizado atualmente, a separação é baseada na adição do seletor 

quiral ao eletrólito de corrida. Desta forma, os enantiômeros podem interagir com o seletor 

quiral formando complexos diasteroisoméricos temporários ou transitórios. A diferença de 

estabilidade dos complexos formados entre os enantiômeros e o seletor quiral ocasiona 

diferentes mobilidades tempo-dependentes e proporciona a separação (FANALI; ATURKI; 

DESIDERIO, 1998; JUVANCZ et al., 2008; DE OLIVEIRA, 2011). 

O modo de separação direto difere da separação eletroforética convencional, pois é 

baseada não somente no fenômeno eletroforético, visto que os enantiômeros não são 

separados em ambiente aquiral. Para que se alcance a separação quiral é necessária à 

formação de complexos diasteroisoméricos temporários entre o analito e o seletor quiral. Esta 

formação de complexos temporários é regida por processos de adsorção/partição, fenômenos 

verdadeiramente cromatográficos (JUVANCZ et al., 2008; CHANKVETADZE, 2009; DE 

OLIVEIRA, 2011). 

Partindo do fato de que o seletor quiral interage de forma estereosseletiva com os 

analitos, este equilíbrio secundário pode levar a diferenças na mobilidade entre os 

enantiômeros do analito quiral. Esta diferença pode ser calculada pela equação I.6 

(CHANKVETADZE, 2009): 

 

∆� � �� � �� � �� � � !"!#$%
	�"!#$% � �� � � &"&#$%

	�"&#$%                        (I.6) 

 

em que µR é a mobilidade apresentada pelo enantiômero (R)- e µS é a mobilidades 

apresentada pelo enantiômeros (S)-; µf é a mobilidade dos enantiômeros na forma livre, não 

complexados; KR e KS são as constantes de equilíbrio do complexo entre os enantiômeros (R)- 

e (S)- e o seletor quiral, respectivamente; µcR e µcS são as mobilidades dos complexos 

diastereoisoméricos temporários formados entre seletor quiral e o enantiômeros; e [C ] é a 

concentração do seletor quiral. 
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Considerando que a mobilidade de ambos enantiômeros complexados não diferem 

significativamente (µcR = µcS = µc), a enantiosseparação pode ser baseada na diferença das 

constantes de complexação (KR ≠ KS), conforme mostrado na equação I.7: 

 

∆� � �� � �� � ��� ' � �("&'"!)#$%
	�("!�"&)#$%�"!"&#$%*                              (I.7) 

  

Segundo a equação acima, outro fator é necessário para a separação quiral, a diferença 

entre as mobilidades dos enantiômeros livres e complexados (+, � +-  . /). 
Alternantivamente, a separação enantiomérica pode ser realizada de acordo com a 

diferença entre as mobilidades dos complexos diastereoisoméricos (µcR ≠ µcS), assumindo 

neste caso a igualdade das constantes de complexação (01 � 02 � 0). Deste modo, tem-se a 

equação I.8: 

 

∆� � �� � �� � "#$%(� ! ' � &)
	�"#$%                                   (I.8) 

 

De forma geral, o mecanismo de separação quiral por CE pode ser baseado na 

enantiosseletividade refletida nas constantes de complexação, nas mobilidades dos complexos 

diastereoméricos, ou em ambos simultaneamente (JUVANCZ et al., 2008; 

CHANKVETADZE, 2009). 

 

11..22..33..    SSeelleettoorreess  QQuuiirraaiiss  

 

Diversos são os seletores quirais que podem ser empregados em CE para análises 

enantiosseletivas. Dentre eles tem-se éter coroa, sais biliares, proteínas, antibióticos 

macrocíclicos, polissacarídeos e reagentes de par iônico. Um bom seletor quiral deve 

apresentar algumas características, como: formar complexos diasteroisoméricos transitórios 

com diferentes estabilidades com cada enantiômero; deve ser solúvel e quimicamente estável 

no eletrólito; não deve interferir com a detecção e deve exibir rápida cinética de complexação 

(BLANCO; VALVERDE, 2003). Ao longo das últimas décadas, as ciclodextrinas (CDs) vêm 

se destacando como um poderoso seletor para se alcançar a separação quiral (BONATO; 

JABOR; DE GAITANI, 2005; VENTURINI et al., 2008; FANALI, 2009). 



 

As CDs são oligossacarídeos formado

(CGTases) sobre o amido. As CDs mais importantes que apresentam ocorrência natural são as 

α-, β- e γ-CDs, que possuem 6, 7 e 8 unidades de (+)

α(1-4), respectivamente (Figura I.5

cavidade é hidrofóbica e a parte externa hidrofílica, resultado da presença de grupos 

hidroxilas (BONATO; JABOR; DE GAITANI, 

O mecanismo básico de separação quiral, mais aceito 

baseado na formação de complexo de inclusão entre a cavidade da CD (hidrofóbica) e o 

analito, sendo que a parte externa (hidrofílica) também pode pa

auxiliando na formação e estabilização do complexo

1998; MIKUS; MARAKOVA

A dimensão da cavidade da CD e o tamanho/formato dos enantiômeros devem ser 

cuidadosamente observados, a fim de saber quais

resolução enantiomérica dos analitos estudados. Analitos com um anel aromático podem 

formar complexos de inclusão com a 

analitos com dois anéis, a cavidade da 

γ-CD são mais adequadas para a resolução de analitos com três anéis aromáticos

ATURKI; DESIDERIO, 1998

Figura I.5. Estruturas da 
 

CDs são oligossacarídeos formados pela ação enzimática de glicosiltransferas

(CGTases) sobre o amido. As CDs mais importantes que apresentam ocorrência natural são as 

CDs, que possuem 6, 7 e 8 unidades de (+)-(D)-glicopiranose unidas por ligações 

Figura I.5). Elas apresentam um formato de cone truncado, em que a 

cavidade é hidrofóbica e a parte externa hidrofílica, resultado da presença de grupos 

(BONATO; JABOR; DE GAITANI, 2005; MIKUS; MARAKOVA

O mecanismo básico de separação quiral, mais aceito atualmente, usando CDs é 

na formação de complexo de inclusão entre a cavidade da CD (hidrofóbica) e o 

analito, sendo que a parte externa (hidrofílica) também pode participar da separação, 

auxiliando na formação e estabilização do complexo (FANALI; ATURKI; 

MIKUS; MARAKOVA, 2009).  

A dimensão da cavidade da CD e o tamanho/formato dos enantiômeros devem ser 

cuidadosamente observados, a fim de saber quais CDs devem ser consideradas para a 

resolução enantiomérica dos analitos estudados. Analitos com um anel aromático podem 

formar complexos de inclusão com a α-CD, devido ao menor tamanho da cavidade, para 

analitos com dois anéis, a cavidade da β-CD proporciona um melhor encaixe, enquanto que as 

CD são mais adequadas para a resolução de analitos com três anéis aromáticos

1998). 

 
truturas da α-CD, β-CD e γ-CD. Adaptado de Venturini et al.
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atualmente, usando CDs é 

na formação de complexo de inclusão entre a cavidade da CD (hidrofóbica) e o 

rticipar da separação, 

FANALI; ATURKI; DESIDERIO, 

A dimensão da cavidade da CD e o tamanho/formato dos enantiômeros devem ser 

CDs devem ser consideradas para a 

resolução enantiomérica dos analitos estudados. Analitos com um anel aromático podem 

CD, devido ao menor tamanho da cavidade, para 

na um melhor encaixe, enquanto que as 

CD são mais adequadas para a resolução de analitos com três anéis aromáticos (FANALI; 

 

Adaptado de Venturini et al.( 2008). 
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Mesmo apresentando muitas aplicações, as CDs nativas estão sendo substituídas ou 

utilizadas em associações com CDs modificadas. Os grupos hidroxilas presentes na borda da 

CD podem ser facilmente modificados por reações químicas com vários grupos funcionais 

criando, assim, uma grande variedade de CDs derivatizadas, as quais apresentam uma maior 

capacidade de formar complexos, maior solubilidade e maior seletividade (MIKUS; 

MARAKOVA, 2009). 

Com a possibilidade de modificação das CDs, alguns grupos de CD derivadas foram 

criados: as CDs neutras; as CDs carregadas (negativa ou positivamente); CDs anfotéricas e 

CDs polimerizadas.  

As CDs neutras (exemplo: substituição dos grupos hidroxilas por grupos alquila ou 

hidroxialquila) podem oferecer uma maior flexibilidade da cavidade, levando a melhor 

acomodação dos analitos e aumentando a estabilidade do complexo de inclusão formado 

(BLANCO; VALVERDE, 2003; MIKUS; MARAKOVA, 2009). Isso pode melhorar a 

solubilidade de CDs e seus complexos. Dentre as CDs neutras substituídas a hidroxipropil 

beta CD (HP-β-CD) é a mais comumente utilizada. 

Devido à dificuldade na separação de compostos neutros utilizando as CDs neutras, 

foram sintetizadas CDs com grupos carregados anionicamente, como a carboximetil-β-CD 

(CM-β-CD), CD-β-sulfatada (S-β-CD) (quando utilizada em solução com valor de pH maior 

que 5,0) (FANALI; ATURKI; DESIDERIO, 1998) , sulfobutiléter-β-CD (SBE-β-CD) e 

catiônicas, como a trimetilamônio-β-CD, entre outras. 

Dentre as CDs carboxiladas, a CM-β-CD (CHEN et al., 2004; MANDRIOLI et al., 

2004; Van Eeckhaut, Detaevernier et al., 2004) e carboxietil-β-CD (CE-β-CD) (MIKUS; 

VALASKOVA; HAVRANEK, 2005) estão entre as mais utilizadas. De Santana, Lanchote e 

Bonato (2008), empregaram a CM-β-CD na análise enantiosseletiva da mirtazapina e seus 

metabólitos, ambos quirais, em amostras de urina, enquanto que Mandrioli et al. (2004), 

realizaram a separação destes mesmos compostos em plasma, também empregando a CM-β-

CD. 

 No caso das derivadas sulfatadas, como a S-β-CD e a SBE-β-CD, são principalmente 

empregadas na separação de analitos básicos ou neutros (ZHANG et al., 2004a; ZHANG et 

al., 2004b; ZHOU et al., 2004). 
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1.3. Análise de proteínas por eletroforese capilar 
 

A aplicação da CE para pesquisa na área de proteômica tem aumentado nos últimos 

anos (RAMAUTAR et al., 2012; KURODA et al., 2013). Uma vantagem da CE sobre os 

métodos tradicionais (eletroforese em gel uni e bidimensional) é que esta oferece a 

possibilidade de concentrar amostras diluídas na coluna capilar antes da separação. Este é um 

ponto bastante atraente para proteômica, visto que elevada sensibilidade é essencial. Não 

obstante a este fato, a integração entre a preparação da amostra, separação e detecção torna-se 

viável, o que reduz a manipulação no processamento da amostra, reduzindo assim a perda de 

analito (MORITA; SAWADA, 1993; MANABE, 2000; EL RASSI, 2010; STAUB et al., 

2011).  

Apesar de possuir muitas vantagens, a CE apresenta alguns inconvenientes que ainda 

precisam ser resolvidos, a fim de torna-la mais atraente as aplicações bioanalíticas reais. Uma 

das desvantagens é o pequeno volume de amostra injetada (1-10 nL). Isto, juntamente com o 

reduzido comprimento do caminho óptico para a detecção (quando utilizado com detector 

UV/Vis), conduz a elevados limites de detecção.  

Para proteínas, a análise por CE é, geralmente, limitada à faixa micromolar, quando se 

usa detectores de absorção de UV (ASTORGA-WELLS; SWERDLOW, 2003; STEEL et al., 

2003; PERLATTI; CARRILHO; AGUIAR, 2012). Além do elevado limite de detecção, 

análises de proteínas por CE mostram-se desafiadoras pela indesejável adsorção do analito 

sobre a superfície da parede do capilar. Interações não específicas (como, van der Waals e 

eletrostática) entre proteínas e a superfície podem existir. A superfície de sílica fundida 

(material mais comumente usado para em CE) oferece sítios de interação, o que impõe 

dificuldades quanto à análise de proteínas (SCHURE; LENHOFF, 1993). Estas interações 

podem alterar o potencial zeta ao longo do capilar, conduzindo a um alargamento de pico e 

dificuldades de reprodução dos tempos de migração. A adsorção de proteínas e peptídeos é 

influenciada por diversos fatores como o pH e a composição do eletrólito de corrida, o tipo de 

proteína, a temperatura de separação e a natureza da superfície do capilar (STUTZ, 2009).  

Diversas estratégias tem sido propostas na tentativa de minimizar a adsorção dos 

analitos na parede do capilar. Dentre as estratégias, as mais simples são a escolha adequada do 

eletrólito de corrida, eletrólito de corrida em baixos valores de pH e elevada força iônica e a 

adição de modificadores orgânicos (STUTZ, 2009; KASICKA, 2010). Outra estratégia é 

trabalhar com valores extremos de pH, em que os grupos silanóis estão ionizados (Si-O-) ou 

neutros (Si-OH). O sucesso desta abordagem foi demonstrado por Lauer e Mcmanigill (1986). 
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Outra maneira de minimizar os efeitos da adsorção é o uso de capilares revestidos, os quais 

ajudam a suprimir os efeitos indesejáveis da adsorção e melhoram a resolução dos analitos 

(DOLNIK, 2008; EL RASSI, 2010). 

 

11..33..11..  BBiiooffáárrmmaaccooss  

 

Desde meados dos anos 70 grandes avanços na área de fisiologia, farmacologia, 

enzimologia e biologia celular e molecular têm levado a enormes progressos na habilidade de 

entender a bioquímica e as rotas moleculares de muitas doenças, permitindo, assim, a 

descoberta de novos fármacos e biofármacos (PAVLOU; BELSEY, 2005).  

Biofármacos, tais como anticorpos monoclonais, são moléculas complexas produzidas 

ou derivadas de organismos vivos usando tecnologia de DNA recombinante, sendo que os 

produtos desta biotecnologia são tipicamente proteínas (BERGEMANN et al., 2007; 

HORIKAWA; TSUBOUCHI; KAWAKAMI, 2009). Proteínas e peptídeos têm sido 

considerados como substâncias terapêuticas no combate a doenças humanas desde a 

introdução da insulina, hormônios da tireóide e fator de coagulação VIII, beneficiando muitas 

pessoas no mundo, principalmente, no tratamento de doenças crônicas (DAL MONTE; 

ROUAN; BAM, 2002; LU; YANG; SEGA, 2006). 

Devido à introdução de eficientes técnicas biotecnológicas de produção, uma ampla 

variedade de proteínas recombinantes (biofármacos) tem se tornado parte integrante do 

desenvolvimento farmacêutico e, assim, uma maior quantidade destes estão disponíveis no 

mercado mundial (DAL MONTE; ROUAN; BAM, 2002; CATAI et al., 2007). Atualmente, 

mais de 130 biofármacos estão disponíveis no mercado mundial, dos quais 95 são produzidos 

por tecnologia de DNA recombinante, e mais de 400 novos biofármacos estão em 

desenvolvimento no mundo (NOWICKI, 2007; RADER, 2008; HORIKAWA; TSUBOUCHI; 

KAWAKAMI, 2009).  

Para facilitar os estudos dos biofármacos, Leader, Baca e Golan (2008) propuseram 

uma classificação destes baseada na ação farmacológica, assim, quatro grupos foram criados:  

• Grupo I – Proteínas terapêuticas com atividade enzimática e regulatória. 

(Insulina, somatropina, eritropoetina e interferons); 

• Grupo II – Proteínas terapêuticas alvo. (Anticorpos monoclonais); 

• Grupo III – Vacinas de Proteína. (Superfície de antígeno da Hepatite B, vacina 

de HPV); 
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• Grupo IV – Proteínas para diagnóstico clínico – biomarcadores. (Hormônio 

indutor do hormônio de crescimento, glucagon).  

Biofármacos são diferentes de fármacos baseados em síntese química, em que as 

diferenças inerentes entre estas duas classes incluem o produto e a fonte dos princípios ativos, 

identidade, estrutura, composição, métodos de fabricação e equipamentos, formulação, 

manuseio, regulamentação e comercialização (SCHELLEKENS, 2004; BERGEMANN et al., 

2007; MELLSTEDT; NIEDERWIESER; LUDWIG, 2008).  

Os biofármacos apresentam algumas vantagens sobre fármacos baseados em síntese 

química, como funções altamente específicas e complexas; devido a sua alta especificidade, 

uma menor quantidade é requerida para provocar o efeito desejado; por serem produtos 

endógenos o tempo de desenvolvimento clínico e aprovação pelos órgãos reguladores é menor 

(LEADER; BACA; GOLAN, 2008). 

Muitos biofármacos com atividade in vitro, frequentemente, falham em produzir 

suficiente efeito quando aplicado in vivo, muitas vezes devido à baixa biodisponibilidade oral, 

baixa estabilidade, baixa meia-vida plasmática, a pobre permeação através das membranas 

biológicas (HERMELING et al., 2004; LU; YANG; SEGA, 2006; HORIKAWA; 

TSUBOUCHI; KAWAKAMI, 2009). Paralelamente, outro problema na utilização de 

biofármacos é a imunogenicidade, que provoca indesejáveis respostas imunes no paciente. 

Este fato impede a administração repetida do biofármaco. Dentre os fatores que contribuem 

para a imunogenicidade incluem proteínas de origem não-humana, presença de impurezas ou 

agregados, alterações na estrutura nativa e o estado imune do paciente (HERMELING et al., 

2004; LU; YANG; SEGA, 2006). 

Os processos de produção devem garantir a qualidade e estabilidade do produto em 

acordo com as autoridades regulatórias. Os parâmetros de qualidade como pureza, 

identificação, eficácia, segurança e estabilidade devem ser monitorados lote a lote antes de 

liberar o produto para uso em humanos (BERGEMANN et al., 2007).  

O crescente desenvolvimento de biofármacos aumenta a demanda por métodos 

apropriados para análise que permita não somente a separação e quantificação de impurezas e 

possíveis produtos de degradação, como também a identificação e a caracterização físico-

química (DAL MONTE; ROUAN; BAM, 2002; CATAI et al., 2007). Nesta área a CE vem 

ganhando destaque devido às diversas vantagens já apresentadas, tendo diversas aplicações na 

análise de biofármacos, como demonstrado pelos métodos aprovados pela Farmacopeia 

Europeia na análise da eritropoetina e da somatropina (hormônio do crescimento).  
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A utilização bem sucedida da CE resultou em crescimento da mesma como ferramenta 

para o setor de pesquisa e desenvolvimento, de controle de qualidade de fármacos e 

biofármacos, e para a caracterização de proteínas e biomoléculas terapêuticas. Não obstante a 

este fato, o sucesso da utilização da CE na análise de biofármacos por orientação do 

International Conference on Harmonization (ICH) conferiu à técnica uma maior importância, 

sendo que muitas empresas passaram a adotá-la para a determinação da pureza do produto, da 

identidade e consistência necessária para a liberação de produtos de base proteica (GUO et al., 

2008). 

 

11..33..22..  BBiioommaarrccaaddoorreess  

 

Inicialmente, biomarcador (marcador biológico) foi descrito como uma substância 

usada como um indicador de estado biológico. Atualmente refere-se a um termo do Medical 

Subject Heading, em que parâmetros biológicos (concentração de enzima específica, 

concentração de hormônio específico, distribuição fenotípica de gene específico em uma 

população e presença de substâncias biológicas) são mensuráveis e quantificáveis, os quais 

servem como índices de saúde e para avaliação relacionada à fisiologia tais como riscos de 

doenças, desordens psiquiátricas, diagnósticos de doenças, processos metabólicos, abuso de 

substâncias, processos patogênicos, entre outros (ADKINS et al., 2002; ILYIN; 

BELKOWSKI; PLATA-SALAMAN, 2004; OMENN, 2006; ZHANG et al., 2009). 

 Biomarcadores são moléculas produzidas in vivo, as quais apresentam associação com 

condições fisiológicas específicas (CALLESEN et al., 2009), por exemplo, proteínas que 

sofrem mudança em sua concentração ou no estado de associação, de acordo com o processo 

biológico ou doenças (LUQUE-GARCIA; NEUBERT, 2007). Esta associação, entre o 

biomarcador e o processo biológico, possibilita diagnóstico precoce e preciso de doenças em 

estágios intermediários, deste modo, levando a resultados terapêuticos mais favoráveis, a 

melhor estratificação dos pacientes e seleção dos mesmos para as novas intervenções de 

tratamento. Por isso, a procura por um biomarcador ideal vem sendo destacado por vários 

autores (LEVY et al., 2003; MARSHALL et al., 2003; SCHIESS; WOLLSCHEID; 

AEBERSOLD, 2009). 

Uma ampla variedade de materiais biológicos pode ser usada para prospecção de 

biomarcadores, incluindo lisado de células, homogenatos de tecidos e fluidos do corpo 
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humano, tais como sangue, urina, fluido cérebro-espinhal (HU; LOO; WONG, 2006; 

CALLESEN et al., 2009; TUMANI et al., 2009). 

Muitos esforços são feitos a partir do material biológico selecionado para maximizar a 

detecção de diferenças significantes nas proteínas, enquanto tenta-se minimizar a quantidade 

de amostras requeridas para análises (RIFAI; GILLETTE; CARR, 2006). Entretanto, a análise 

de uma matriz complexa (fluido biológico, tal como o sangue) é um desafio, pois esta contém 

um grande número de proteínas que podem ser modificadas em uma variedade de formas (ex.: 

glicosiladas). Esta glicosilação pode, substancialmente, modificar a estrutura e função da 

proteína pela influência estérica, envolvendo interações intra e intermolecular (MARTH; 

GREWAL, 2008).  

A análise e quantificação de biomarcadores têm gerado vários exemplos individuais de 

que estes podem ser usados como indicadores pato-fisiológicos de doenças: o precursor-B da 

leucemia linfoblástica aguda tem sua concentração elevada, antes do tratamento e reduzida 

durante e depois de finalizada a terapia; o antígeno próstata-específico (PSA) é outro 

exemplo, em que a determinação de sua presença em elevada concentração possibilita a 

detecção do câncer de próstata em estágio mais brando da doença (ILYIN; BELKOWSKI; 

PLATA-SALAMAN, 2004; SCHIES; WOLLSCHEID; AEBERSOLD, 2009; GARRIDO-

MEDINA; DIEZ-MASA; DE FRUTOS, 2011). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sepse é uma síndrome clínica complexa desencadeada por infecção, geralmente de 

origem bacteriana, sendo também decorrente de outros microrganismos (como fungos ou 

vírus). Essa doença apresenta sintomas e sinais variados, incluindo inflamação sistêmica 

descontrolada seguida de imunosupressão (NASCIMENTO et al., 2010). Ainda, é 

caracterizada por um processo progressivo de lesão tecidual, em que a mortalidade decorrente 

de disfunção orgânica múltipla representa sua expressão mais grave (MONKHOUSE, 2006; 

JEAN-BAPTISTE, 2007). 

Termos e definições imprecisas foram utilizados por muito tempo nos casos de sepse, 

dificultando a identificação do quadro real e a instauração de uma terapia precoce. Deste 

modo, a sepse e suas graduações foram definidas durante uma reunião da Sociedade de 

Terapia Intensiva Americana, sendo os termos bacteremia, SIRS (síndrome de resposta 

inflamatória sistêmica), sepse, sepse grave, choque séptico e síndrome da disfunção de 

múltiplos órgãos e sistemas (DMOS) regulamentados, de forma a facilitar a linguagem para 

clínicos e pesquisadores (BONE; SIBBALD; SPRUNG, 1992a)  

Com relação a epidemiologia desta doença, segundo estudos da Brazilian Sepsis 

Epidemiological Study a incidência de sepse no Brasil é de 57 para cada 1000 pacientes-dia 

admitidos nas Unidades de Terapia Intensiva com índice de mortalidade de aproximadamente 

34,7 % para aqueles pacientes com sepse grave, podendo chegar a 52,2 % no caso de 

pacientes que evoluem para choque séptico, uma das principais complicações observadas 

nesta patologia (SILVA et al., 2004). Assim, a sepse é uma importante causa de mortalidade 

no ambiente de terapia intensiva. Cada vez mais, torna-se claro que o reconhecimento precoce 

e o diagnóstico preciso da sepse são imprescindíveis, assim como o uso de terapias eficientes, 

como reanimação precoce e antibioticoterapia, que são fundamentais para garantir a sobrevida 

do paciente. 

A primeira fase em uma infecção é a colonização do hospedeiro pelos patógenos. As 

barreiras epiteliais, tais como a superfície da pele e das mucosas, são constituídas por células 

epiteliais que atuam de forma efetiva contra a invasão dos microrganismos e, somado a isso, 

as fortes junções entre as células adjacentes evitam o fácil acesso do patógeno ao interior do 

organismo. Por outro lado, quando há o rompimento dessas barreiras, como por ulcerações e 

queimaduras, pode ocorrer a translocação de microrganismos decorrente das lesões que 

propiciam a entrada dos patógenos, levando a um processo infeccioso local ou sistêmico. A 

resposta à infecção é desencadeada por uma complexa cascata de citocinas e ativação de 
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células do sistema imune, na qual a migração de leucócitos para o foco da infecção é um dos 

eventos centrais. O processo de migração é iniciado com o rolamento dos leucócitos sobre o 

endotélio, seguido de sua ativação, firme adesão, transmigração e, finalmente, transmigração 

do leucócito até o foco infeccioso (JOYCE; NELSON; GRINNELL, 2004). Além disso, estas 

células também liberam mediadores quimiotáticos amplificando o recrutamento de outras 

células para o foco infeccioso (YAMASHIRO et al., 2001; FAURSCHOU; BORREGAARD, 

2003; KONG et al., 2005). Os neutrófilos são os principais leucócitos recrutados para o sítio 

de uma infecção. Essas células são idealmente adequadas para a eliminação de bactérias 

patogênicas, devido a sua capacidade de fagocitose, liberando os grânulos contendo enzimas 

líticas e polipeptídios antimicrobianos (SEGAL, 2005). Dessa maneira, a migração dessas 

células para o local da infecção é de extrema importância para o controle do crescimento 

bacteriano e, consequentemente, evita a morte do hospedeiro que seria causada pela 

disseminação bacteriana (MALAWISTA; MONTGOMERY; VAN BLARICOM, 1992; 

ALVES-FILHO et al., 2006). 

Embora os neutrófilos sejam cruciais no combate às infecções, nas formas mais 

severas da sepse, observa-se falência da migração deste tipo celular (ALVES et al., 2008, 

2010). Ainda, os neutrófilos que não migraram para o local da infecção, acabam sendo 

sequestrados em órgãos secundários distantes do local da infecção, como o pulmão, 

provocando lesão tecidual e perda da função orgânica (ASADUZZAMAN et al., 2008; 

OZTURK et al., 2008; ELPHICK et al., 2009; ZHANG et al., 2009).  

Paralelamente, tem-se observado que o aumento de mediadores inflamatórios e 

citocinas circulantes contribuem para a falência da migração de neutrófilos para o foco da 

infecção. Além disso, esses mediadores inflamatórios também são, comumente, responsáveis 

pela regulação da concentração das proteínas de fase aguda (Acute Phase Proteins, APPs), as 

quais tem sua concentração plasmática alterada durante a sepse (CASTRIOTA et al., 2007). 

As APPs possuem um papel anti-inflamatório, principalmente por inibirem a migração de 

neutrófilos e a produção de citocinas pró-inflamatórias (TILG et al., 1993; HEUERTZ et al., 

1999; MATSUMOTO et al., 2007; LIANG et al., 2009), fato que, também, foi atribuído alfa-

1-glicoproteína ácida (α1-AGP), uma proteína de fase aguda (MESTRINER et al., 2007). 

A α1-AGP (figura 1.1), também chamada de orosomucoide, é uma proteína do soro 

altamente glicosilada. A da α1-AGP ocorre principalmente nos hepatócitos, e sua expressão é 

regulada por várias citocinas pró-inflamatórias, tais como interleucina (IL)-6 e IL-12, mas 

também pode ser sintetizada por tecidos (FOURNIER; MEDJOUBI-N; PORQUET, 2000; 

HOCHEPIED et al., 2003).  



 

 

Figura 1.1. Estrutura cristalina 
glicosilação. C 
extremidade amino

A α1-AGP é constituída por 183 resíduos de aminoácidos e apresenta massa molecular 

variando entre 41 kDa e 43 kDa. Cerca de 45 % de seu pes

hexose, hexosamina e ácido siálico presentes. É carregada negativamente, com pI vadiando de 

2,7 a 3,8, devido a presença da grande quantidade de ácido siálico 

MESTRINER et al., 2007; SCHONFELD

A α1-AGP apresenta cinco sítios para a

ligações do tipo N-glicosilação

(CECILIANI; POCACQUA, 2007)

carboidratos, os quais podem ser bi, tri ou tetra ramificados, formando 

glicoformas da proteína. Normalmente são encontradas no soro/plasma humano de 12 a 20 

glicoformas da α1-AGP (CECILIANI; POCACQUA, 2007

ONGAY et al., 2010).   

De acordo com os grupos de carboidratos ligados a proteína diferentes estruturas 

moleculares são apresentadas,

promover ou inibir ligações intra e intermolecular, produzindo 

biomarcadores, alguns dos quais correlacionados com diferenciação, ativação celular e 

doenças (OHTSUBO; MARTH

A função fisiológica da 

considerável de atividades in vitro

modulatório sobre vários tipos celulares do sistema imune, incluindo macrófagos, monócitos, 

 

strutura cristalina da α1-AGP recombinante humana sem 
 – representa a extremidade carboxi-terminal e N

extremidade amino-terminal. Adaptado de Scirè et al. (2013). 
 

AGP é constituída por 183 resíduos de aminoácidos e apresenta massa molecular 

variando entre 41 kDa e 43 kDa. Cerca de 45 % de seu peso é devido a carboidratos, como 

hexose, hexosamina e ácido siálico presentes. É carregada negativamente, com pI vadiando de 

, devido a presença da grande quantidade de ácido siálico (HOCHEPIED

CHONFELD et al., 2008).  

AGP apresenta cinco sítios para a ligação a carboidratos, sendo todas estas 

glicosilação, as quais são realizadas na asparagina-15, -38, 

, 2007). Cada sítio de ligação pode se ligar a diferentes 

carboidratos, os quais podem ser bi, tri ou tetra ramificados, formando assim 

proteína. Normalmente são encontradas no soro/plasma humano de 12 a 20 

CECILIANI; POCACQUA, 2007; MESTRINER 

De acordo com os grupos de carboidratos ligados a proteína diferentes estruturas 

moleculares são apresentadas, que comandam as interações com outras moléculas, podendo 

promover ou inibir ligações intra e intermolecular, produzindo assim, numerosos 

biomarcadores, alguns dos quais correlacionados com diferenciação, ativação celular e 

MARTH, 2006; BROOKS, 2009).   

da α1-AGP ainda não está bem definida, embora um número 

in vitro e in vivo já tenha sido descrito. A α1-AGP apresenta efeito 

modulatório sobre vários tipos celulares do sistema imune, incluindo macrófagos, monócitos, 
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OCHEPIED et al., 2003; 

sendo todas estas 
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MESTRINER et al., 2007; 
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biomarcadores, alguns dos quais correlacionados com diferenciação, ativação celular e 

ainda não está bem definida, embora um número 

AGP apresenta efeito 

modulatório sobre vários tipos celulares do sistema imune, incluindo macrófagos, monócitos, 
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neutrófilos, linfócitos além de inibir a agregação plaquetária induzida por adenosina difosfato 

ADP ou epinefrina de maneira dose dependente (HOCHEPIED et al., 2003). 

A α1-AGP é uma proteína de fase aguda, cuja concentração plasmática aumenta em 

resposta ao estado inflamatório, decorrente de infecções, ferimentos, cirurgias, trauma ou 

outras lesões teciduais (HOCHEPIED et al., 2003; PETERSEN; NIELSEN; HEEGAARD, 

2004). De uma maneira geral, esse aumento é um reforço nos mecanismos de defesa do 

organismo que inibem ou neutralizam as enzimas lisossomais liberadas pelos leucócitos 

fagocitários durante a necrose tissular. O interesse essencial de dosar as proteínas de fase 

aguda é permitir o registro de surtos inflamatórios, desde o início até o fim do processo e 

acompanhar as flutuações da doença, bem como avaliar a eficácia da terapêutica anti-

inflamatória e finalmente, permitir o entendimento das diferentes glicoformas quanto a sua 

razão/proporção em doenças inflamatórias que ainda não esta estabelecida. 

Os procedimentos analíticos mais utilizados para quantificação da α1-AGP, em soro 

ou plasma, são a imunoturbidimetria (LE COUTRE et al., 2002; COLOMBO et al., 2006; 

MESTRINER et al., 2007), a imunodifusão radial (ARNOLD; MEYERSON, 1990; 

CLAPPERTON et al., 2007; PALTRINIERI et al., 2007), a imunoeletroforese por afinidade 

cruzada (SLUZEWSKA et al., 1996) e a eletroforese capilar (LACUNZA, et al., 2006). 
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2. OBJETIVOS 

 

Os objetivos desta etapa foram: 

 

� Otimizar as condições para análise da α1-AGP por eletroforese capilar; 

� Validar o método otimizado para análise da α1-AGP por eletroforese capilar;  

� Aplicar o método validado em plasma de pacientes com sepse.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Reagentes e Soluções 
 

O padrão de α-1 AGP, purificada de plasma humano, foi obtido da Sigma Aldrich 

(Missouri, EUA), com 99 % de pureza . A partir deste padrão foram preparadas soluções por 

dissolução em água, obtendo-se uma solução estoque na concentração de 5.000 µg mL-1, a 

qual foi utilizada durante a otimização do método. As soluções de trabalho de α-1 AGP 

utilizadas durante a etapa de validação do método foram preparadas diariamente por diluição 

da solução estoque com água para as concentrações de 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 

µg mL-1 da proteína. As soluções de trabalho foram estocadas em tubos de vidro âmbar sob 

refrigeração a 4 ± 1°C. 

Para a otimização das condições de análise da α-1 AGP, foram empregados reagentes 

grau HPLC ou analítico. Foram utilizados os seguintes reagentes: acetato de sódio, ureia, 

cloreto de sódio e polissorbato 20 (Merck, California, EUA); tricina, putrescina, polissorbato 

20 e 2-amino-2-hidroximetil-propano-1,3-diol (TRIS) (Sigma Aldrich, Missouri, EUA), 

hidróxido de sódio (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil) e ácido acético glacial (J.T. Baker, New 

Jersey, EUA). Todas as soluções foram filtradas em dispositivos filtrantes confeccionados em 

poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) de 0,45 µm de porosidade (Millipore, Massachusetts, 

EUA) antes do uso e a água utilizada no preparo dos eletrólitos de corrida e na lavagem do 

capilar foi água ultrapura (Millipore, Massachusetts, EUA). Os eletrólitos de corrida foram 

preparados pesando-se quantidades adequadas dos reagentes, dissolvendo-os em água e 

ajustando-se o pH com solução de ácido acético glacial (1:1, v/v, em água) ou solução de 

hidróxido de sódio (NaOH) 1,0 mol L-1.  

Os componentes empregados no preparo das soluções foram pesados em balança 

analítica modelo CP224S (Sartorius, New York, EUA). Para desgaseificação das soluções foi 

utilizado um aparelho de ultra-som modelo Q3350 (Quimis, São Paulo, Brasil).  

 

3.2. Equipamento e condicionamento do capilar 
 

As análises eletroforéticas da α-1 AGP foram realizadas em um sistema de CE modelo 

G1600A (Agilent Technologies, Waldbroon, Alemanha), composto por analisador e detector 

por absorção no UV-VIS com arranjo de diodos, operando em 214 nm. As injeções foram 
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realizadas por amostrador automático. O equipamento foi controlado pelo software 

Chemstation® 3D-CE, versão B.04.01, o qual também foi usado na aquisição e tratamento dos 

dados. 

O capilar de sílica fundida revestido externamente por uma camada de poliimida foi 

adquirido em rolos de 25 m (Microsolv, New Jersey, EUA). O capilar empregado na 

otimização do método eletroforético possuía 50 µm de diâmetro interno e a janela óptica de 

detecção (≈ 0,5 cm de comprimento) foi obtida pela remoção do revestimento de poliimida a 

8,5 cm de uma das extremidades do capilar, pela aplicação de calor. A poliimida queimada foi 

removida com o auxílio de um algodão embebido em acetona (Mallinckrodt, Kentucky, 

EUA). 

 Antes do primeiro uso, os capilares novos foram condicionados por lavagem com 

solução de NaOH 1 mol L-1 durante 30 min e água ultrapura durante 30 min. No início de 

cada dia, o capilar era condicionado com uma solução de NaOH 1 mol L-1 durante 10 min, 

seguido de uma etapa de lavagem com água ultrapura por 10 min e uma terceira etapa com o 

eletrólito de análise durante os mesmos 10 min. Entre as análises o capilar foi condicionado 

por 6 min com NaOH 0,1 mol L-1, 6 min com água ultrapura e 5 min com o eletrólito de 

análise. Ao final das análises, o capilar foi lavado com solução de NaOH 0,1 mol L-1 durante 

15 min, seguido por uma etapa de lavagem com água ultrapura durante os mesmos 15 min. 

Durante o armazenamento, as extremidades do capilar permaneceram imersas em água 

ultrapura. 

 

3.3. Pacientes 

 

Foram incluídos 5 (cinco) pacientes com quadro clínico laboratorial de sepse grave ou 

choque séptico (Anexo I) classificados de acordo com as definições do consenso de 1992 

(BONE; SIBBALD; SPRUNG, 1992b) e revistas em 2001 (LEVY et al., 2003), admitidos no 

Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (HC-FMRP), da Universidade de São Paulo na cidade de Ribeirão Preto. A 

assinatura do termo de consentimento (Anexo II) foi obtida juntamente com o paciente no 

momento de sua admissão no CTI. Quando o paciente não apresentava condições clínicas 

suficientes para assinar o termo, o mesmo foi obtido a partir da autorização de seu 

representante legal, em um prazo não superior a 48 horas. O termo de consentimento deste 
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projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP/USP (certificado n0 8708/2009, Anexo III). 

A inclusão dos pacientes foi realizada entre o primeiro e o quinto dia depois do 

diagnóstico clínico de sepse grave ou choque séptico. Foram incluídos pacientes com idade 

entre 58 e 81 anos de ambos os sexos. Os pacientes tiveram escores APACHE II > 8 (Cálculo 

do APACHE II, Anexo IV). 

 

� Coleta de sangue 
 

Amostra de 10 mL de sangue foi coletada por punção venosa, pelo médico ou 

enfermeiro intensivista responsável pelo paciente, juntamente com os exames de rotina,  em 

tubos apropriados contendo o anticoagulante EDTA. Após as coletas, as amostras de sangue 

foram submetidas a força centrifuga de 1.800 g, o plasma coletado e armazenado a -20 °C até 

o momento da análise. 

 

� Plasmas  
 

As amostras de plasma humano (branco e controle) utilizadas no desenvolvimento e 

validação do método foram gentilmente cedidas pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto – USP e armazenadas a -20 ºC até o momento das análises. Todas as amostras 

apresentavam sorologia negativa para hepatite B e C, chagas e HIV. Antes do uso, as 

amostras de plasma foram descongeladas à temperatura ambiente e submetidas a força 

centrifuga de 1.800 g para remoção de partículas suspensas. 

 

3.4. Otimização das condições analíticas 
 

Para realização dos experimentos de otimização utilizou-se uma solução de proteína 

na concentração 5.000 µg mL-1, tensão de 30 kV (modo positivo), a uma temperatura de 35 ± 

0,5 ºC, injeção hidrodinâmica a 50 mbar por 30 s e capilar de 70 cm de comprimento efetivo. 

 

� Avaliação do tipo e concentração da solução de eletrólitos 

   

Diferentes tipos de eletrólitos foram avaliados nas análises do α1-AGP: solução 

tampão acetato de sódio (de 20 a 100 mmol L-1, com pH de 4,5) acrescida de polissorbado 20,  
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e eletrólitos de corrida constituído por tricina, putrescina, ureia, acetato de sódio e cloreto de 

sódio e pH da solução de 4,5. As concentrações de alguns dos constituintes da solução de 

eletrólitos foram variadas de modo a se obter melhores resultados. Estas análises foram 

realizadas em capilar de sílica fundida não revestido internamente (50 µm diâmetro interno e 

70 cm comprimento efetivo). 

 

� Avaliação do comprimento do capilar 

 

A escolha das dimensões do capilar é muito importante durante a otimização do 

método, pois esta tem efeitos sobre vários fatores como tempo de migração e resolução. 

Sendo assim, comprimentos de capilar de 70, 60 e 50 cm de comprimento efetivo foram 

avaliados, na tentativa de melhorar as condições de análise.  

 

3.5. Procedimento de preparação da amostra 
 

O procedimento de extração baseou-se no método descrito por Stumpe et al. (2006) 

para isolar e quantificar a concentração total de α1-AGP em plasma de neonatos por HPLC.  

A extração foi realizado pela precipitação ácida do plasma humano (0,5 mL de 

amostra) com a adição de ácido perclórico 0,5 mol L-1 (Merck, Darmstadt, Alemanha), o qual 

foi adicionado ao plasma na proporção de 2:1 (v/v). A mistura foi agitada durante 30 s em um 

agitador de tubos modelo VIBRAX VXR basic (IKA, Stauffen, Alemanha) e em seguida 

submetidas a uma força centrífuga de 1.800 g durante 15 min à temperatura de 4 ± 1 °C, 

empregando uma centrífuga modelo himac CF9RX/CF12RX (Hitachi, Tokyo, Japão). 

O sobrenadante foi coletado e o pH da solução basificado com uma solução tampão 

TRIS-HCl 3 mol L-1 pH 8,8. Após este procedimento a amostra foi filtrada para a remoção 

dos componentes de baixo massa molecular e concentrada a 250 µL em água empregando um 

dispositivo filtrante para centrifuga com membrana de 10 kDa de poro nominal e volume de 4 

mL modelo Amicon® Ultra 10K (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha). 

Padrões e amostras extraídas foram armazenadas a 4 ± 1 °C caso não fossem 

imediatamente analisadas. 
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3.6. Validação do Método 
 

Após a otimização das condições de análise e extração da α1-AGP realizou-se a 

validação do método, a qual incluiu os procedimentos requeridos para demonstrar que o 

método é confiável para a aplicação desejada (ANVISA, 2012). 

A validação do método foi realizada avaliando-se os principais parâmetros propostos 

(FDA, 2001; ANVISA, 2012) para análise em fluidos biológicos: seletividade, linearidade, 

precisão, exatidão, limite de quantificação e estabilidade. 

As amostras de plasma utilizadas na validação foram previamente processadas, 

conforme descrito no item 3.5, e, após este procedimento, enriquecidas com 50 µL da solução 

padrão de α1-AGP. Todos os valores obtidos durante a realização da validação foram 

subtraídos do valor proveniente do branco (concentração basal). Para a realização dos cálculos 

da validação foram tomados como base os valores provenientes de quatro glicoformas (G3, 

G4, G5 e G6) devido à dificuldade de integração das demais glicoformas nas baixas 

concentrações. 

Para assegurar a correta correlação entre as glicoformas de mesma razão 

carga/tamanho, durante a realização dos experimentos de validação e análise das amostras dos 

pacientes, parâmetros como a razão entre o tempo de migração da glicoforma e do fluxo 

eletrosmótico e a mobilidade efetiva das glicoformas foram empregados. 

 

� Seletividade 
 

A seletividade foi avaliada pela comparação das inclinações de 6 (seis) curvas de 

calibração (cinco níveis de concentração) em 6 (seis) amostras de fontes distintas de matriz 

biológica (contendo nível basal do analito), obtidas pelo método de adição de padrão, e da 

curva padrão em solução. 

O método é considerado seletivo quando as inclinações das curvas não forem 

significativamente diferentes (nível de significância de 5 %). Sendo estabelecido, também, 

para tal propósito que o coeficiente de variação dos coeficientes angulares das seis curvas de 

confeccionadas por adição do padrão e a curva do padrão não deve ser superior a 15 %. 

 

 

 

 



 

� Linearidade 
 

A linearidade do método foi avaliada de acordo com a construção da

calibração analítica de amostras de plasma enriquecidas com soluções

µL) de modo a se obter concentrações finais de 125, 250, 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 µg 

mL-1.  

As curvas de calibração foram traçadas plotando

eixo das ordenadas (eixo y) e a concentração no eixo das ab

A análise estatística dos resultados foi realizada pelo cálculo de regressão linear pelo 

método dos mínimos quadrados, em que a relação área/concentração é expressa pela equação 

da reta (y = ax + b), sendo a 

possível calcular, a partir dos pontos experimentais, o coeficiente de correlação (r), parâmetro 

este que é uma estimativa da linearidade da curva de calibração

 

� Precisão e Exatidão 
 

Precisão do método é o grau de concordância entre resultados de medidas 

independentes em torno de um valor central, efetuadas várias vezes em uma amostra 

homogênea, sob condições pré

de variação (CV), determinado de acordo com a equação 1.1:

 

em que:  é a concentração média das medições, 

grau de concordância de um valor determinado com o valor nominal ou valor verdadeiro 

conhecido sob condições determinadas 

calculada em função da porcentagem do erro relativo (ER, %), de acordo com a equação 1.2:

 

                        

 

Na avaliação da precisão e exati

fortificadas com solução-padrão 

A linearidade do método foi avaliada de acordo com a construção da

de amostras de plasma enriquecidas com soluções-padrão de 

µL) de modo a se obter concentrações finais de 125, 250, 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 µg 

As curvas de calibração foram traçadas plotando-se a área dos picos da 

rdenadas (eixo y) e a concentração no eixo das abscissas (eixo x). 

A análise estatística dos resultados foi realizada pelo cálculo de regressão linear pelo 

método dos mínimos quadrados, em que a relação área/concentração é expressa pela equação 

 o coeficiente angular e b o coeficiente linear da reta. Também é 

possível calcular, a partir dos pontos experimentais, o coeficiente de correlação (r), parâmetro 

este que é uma estimativa da linearidade da curva de calibração analítica. 

Precisão do método é o grau de concordância entre resultados de medidas 

independentes em torno de um valor central, efetuadas várias vezes em uma amostra 

homogênea, sob condições pré-estabelecidas. A precisão é expressa em termos do c

de variação (CV), determinado de acordo com a equação 1.1: 

100(%) ×=
x

s
CV                                                       

é a concentração média das medições, s é o desvio padrão. A exatidão é o 

grau de concordância de um valor determinado com o valor nominal ou valor verdadeiro 

conhecido sob condições determinadas (SHAH et al., 2000). A exatidão normalmente é 

m função da porcentagem do erro relativo (ER, %), de acordo com a equação 1.2:

                              

Na avaliação da precisão e exatidão foram preparadas amostras de plasma branco 

padrão α1-AGP resultando nas concentrações de 125, 250, 500, 

45 

A linearidade do método foi avaliada de acordo com a construção da curva de 

padrão de α1-AGP (50 

µL) de modo a se obter concentrações finais de 125, 250, 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 µg 

se a área dos picos da α1-AGP no 

A análise estatística dos resultados foi realizada pelo cálculo de regressão linear pelo 

método dos mínimos quadrados, em que a relação área/concentração é expressa pela equação 

o coeficiente linear da reta. Também é 

possível calcular, a partir dos pontos experimentais, o coeficiente de correlação (r), parâmetro 

Precisão do método é o grau de concordância entre resultados de medidas 

independentes em torno de um valor central, efetuadas várias vezes em uma amostra 

estabelecidas. A precisão é expressa em termos do coeficiente 

                                                                                                                             

                       (1.1) 

é o desvio padrão. A exatidão é o 

grau de concordância de um valor determinado com o valor nominal ou valor verdadeiro 

. A exatidão normalmente é 

m função da porcentagem do erro relativo (ER, %), de acordo com a equação 1.2: 

                              (1.2) 

dão foram preparadas amostras de plasma branco 

AGP resultando nas concentrações de 125, 250, 500, 
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1.000 e 2.500 µg mL-1. As amostras foram preparadas de acordo com o procedimento descrito 

no item 3.5. 

Para avaliar a precisão e exatidão intra e inter-ensaio foi feito uma curva de calibração 

analítica, em triplicata, no intervalo de concentração de 125 a 2.500 µg mL-1 de α1-AGP. Na 

precisão e exatidão intra-ensaio foram analisadas amostras nas concentrações acima 

especificadas em quintuplicata de cada concentração. A precisão e exatidão inter-ensaios 

foram avaliadas em cinco dias consecutivos, utilizando cinco diferentes concentrações em 

quintuplicata.  

Conforme preconizado, para os testes de precisão e exatidão não são admitidos valores 

fora da faixa de ± 15 % (quinze por cento) do valor nominal, exceto para o LQ, para o qual 

não se admitem valores fora da faixa de ± 20 % (vinte por cento) do valor nominal (ANVISA, 

2012). 

 

� Limite de Quantificação (LQ) 
 

O LQ foi determinado enriquecendo amostras de plasma branco com solução-padrão 

de α1-AGP na concentração de 125 µg mL-1, em sextuplicata. Para isto, 50 µL da solução 

padrão de α1-AGP na concentração de 250 µg mL-1 foram transferidos para vials de amostra 

contendo 50 µL de plasma branco. O limite de quantificação foi calculado baseado em uma 

curva de calibração analítica nas concentrações de 125, 250, 500, 1.000 e 2.500 µg mL-1 de 

α1-AGP, em triplicata. O LQ será considerado adequado se os valores de precisão e exatidão, 

calculados pelo coeficiente de variação (CV, %) e erro relativo (ER, %), respectivamente, 

estiverem abaixo de 20 % (ANVISA, 2012). 

 

� Estudo de estabilidade 
 

O estudo de estabilidade foi realizado para se avaliar a estabilidade da proteína durante 

o manuseio da amostra, após armazenagem de longa duração (congelamento), curta duração 

(à temperatura ambiente) e após ciclos de congelamento e descongelamento. Tais ensaios de 

estabilidade devem reproduzir as reais condições de manuseio e análise da amostra (FDA, 

2001; ANVISA, 2012). 

Para a avaliação da estabilidade da α1-AGP durante o ciclo de 

congelamento/descongelamento, foram utilizadas amostras de plasma enriquecidas com 

solução padrão de α1-AGP nas concentrações plasmáticas de 250 e 1.000 µg mL-1, em 
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triplicata. Após o enriquecimento das amostras, estas foram congeladas a -20 ± 1 ºC por 12 h, 

sendo então submetidas ao descongelamento à temperatura ambiente. Quando completamente 

descongeladas as amostras foram novamente congeladas a -20 ± 1 ºC por 12 h e, assim 

sucessivamente, até completar os três ciclos, quando estas foram analisadas. 

Para a avaliação da estabilidade da α1-AGP durante o ensaio de estabilidade de curta 

duração, foram utilizadas amostras de plasma enriquecidas com solução padrão nas 

concentrações plasmáticas de 250 e 1.000 µg mL-1, em triplicata. Após o enriquecimento das 

amostras, estas permanecerem a temperatura ambiente (23 ± 1 °C) na bancada de trabalho por 

um período não inferior a 12 h, sendo analisadas em seguida.  

Para a estabilidade de longa duração as amostras de plasma fortificadas com solução 

padrão de α1-AGP, nas mesmas concentrações descritas anteriormente, foram congeladas a -

20 ± 1 ºC por sete dias e descongeladas à temperatura ambiente, precedendo-se em seguida a 

análise. As amostras submetidas aos estudos de estabilidade foram analisadas e os resultados 

foram comparados a amostras recém-preparadas. 

Os dados relativos aos estudos de estabilidade foram submetidos à análise de variância 

One-way ANOVA seguido pelo pós-teste de Dunnett, assim como, pelo teste t de Studant, 

com nível de significância considerado foi de 5 % (p < 0,05). Para realização da análise 

estatística usou-se o programa Graph Pad Prism 5.0 (GraphPad, California, EUA).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Otimização do Método 
 

A  α-1 AGP é uma proteína de fase aguda altamente glicosilada, em que 10 a 12 % 

destes carboidratos são ácidos (ácido siálico). Esta variação no conteúdo de ácido siálico 

confere a esta proteína caracteristica ácida, e as diferenças entre as complexas estruturas de 

carboidratos ligadas a proteína originam várias glicoformas com pI entre 2,8 e 3,8 

(MESTRINER et al., 2007). Em pHs, ligeiramente, acima de 4,0 esta proteína ainda encontra-

se na forma ionizada, ou seja, negativamente carregada. A maioria dos métodos 

desenvolvidos por CE para separar esta proteína utiliza capilares revestidos internamente e/ou 

soluções tampão com baixo valor de pH, com um ou mais aditivos (KAKEHI et al., 2001; SEI 

et al., 2002; LACUNZA et al., 2006). Estes procedimentos permitem uma melhor solubilidade 

e redução das interações da proteína com a parede interna do capilar. Interação esta que pode 

afetar negativamente a resolução dos picos. Sendo assim, os testes iniciais foram realizados 

usando solução de eletrólitos de corrida com pH próximo a 4,0. 

O eletrólito de corrida utilizado como ponto de partida para a separação das 

glicoformas da α-1 AGP foi uma solução tampão acetato de sódio, em diferentes 

concentrações,  contendo 0,5 % de polissorbato 20 e valor de pH mantido em 4,5, conforme 

mencionado por Kakehi et al. (2001). Utilizando estas soluções como eletrólito de corrida não 

foi possível a completa separação das glicoformas (figura 1.2). Esta falha na separação, 

provavelmente, se deve a diferenças entre o capilar utilizado por Kakehi et al. (2001) (capilar 

DB-1, o qual apresenta dimetilpolisiloxano como grupo ligante) e o utilizado neste presente 

trabalho, o qual não era revestido internamente, assim como a possível adsorção da proteína 

na parede do capilar (KINOSHITA et al., 2000; DOLNIK, 2008).  

 

 



 

Figura 1.2. Eletroferograma referente à análise da 
análise foi realizada usando um capilar de sílica fundida (50,0 µm diâmetro interno e 7
comprimento efetivo), eletrólito de corrida constituído por s
L-1 com pH de 4,5 adicionado de polissobato 20 0,5 % (v/v). Tensão aplicada 20 kV; 
injeção hidrodinâmica (50 mbar, 30 s).

   

 

Diante dos resultados obtidos foi utilizado 

tricina, putrescina, ureia, acetato de sódio 

preconizado por Lacunza et al.

separação de 8 glicoformas da 

(figura 1.3).  

A partir destes resultados, inici

corrida e do comprimento do capilar, 

de resolução entre as glicoformas. 

Eletroferograma referente à análise da α1-AGP, mostrando as diferentes glicoformas. A 
análise foi realizada usando um capilar de sílica fundida (50,0 µm diâmetro interno e 7
comprimento efetivo), eletrólito de corrida constituído por solução tampão acetato de sódio 50 

com pH de 4,5 adicionado de polissobato 20 0,5 % (v/v). Tensão aplicada 20 kV; 
injeção hidrodinâmica (50 mbar, 30 s). 

Diante dos resultados obtidos foi utilizado um eletrólito de corrida 

, acetato de sódio e cloreto de sódio, pH de 

Lacunza et al. (2006). A partir desta solução de eletrólito foi possível 

8 glicoformas da α-1 AGP, porém, com tempo de migração muito elevado 

sultados, iniciou-se a otimização dos constituintes do eletrólito de 

corrida e do comprimento do capilar, na tentativa de reduzir o tempo de migração

de resolução entre as glicoformas.  
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AGP, mostrando as diferentes glicoformas. A 
análise foi realizada usando um capilar de sílica fundida (50,0 µm diâmetro interno e 70 cm 

olução tampão acetato de sódio 50 mmol 
com pH de 4,5 adicionado de polissobato 20 0,5 % (v/v). Tensão aplicada 20 kV; Temp. 35 °C e 

de corrida composto por 

de 4,5, conforme 

2006). A partir desta solução de eletrólito foi possível 

migração muito elevado 

constituintes do eletrólito de 

de reduzir o tempo de migração, sem perda 
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Figura 1.3. Eletroferograma referente à análise da α1-AGP, mostrando as diferentes glicoformas (G1 
– G8). A análise foi realizada usando capilar de sílica fundida (50,0 µm diâmetro interno e 70 cm 
comprimento efetivo), eletrólito de corrida constituído por 10 mmol L-1 tricina, 10 mmol L-1 cloreto de 
sódio, 10 mmol L-1 acetato de sódio, 7 mmol L-1 ureia, 3,9 mmol L-1 putrescina, com pH de 4,5. 
Tensão aplicada 30 kV; Temp. 35 °C e injeção hidrodinâmica (50 mbar, 30 s). 
 
 

4.1.1. CCoommpprriimmeennttoo  ddoo  CCaappiillaarr 
 

A escolha das dimensões do capilar é importante, pois interfere no tempo de migração, 

resolução, dissipação do calor e adsorção (WEINBERGER, 2000). Sendo assim, com o 

objetivo de reduzir o tempo de migração, foi avaliado inicialmente o comprimento do capilar. 

A Figura 1.4 mostra a influencia do comprimento do capilar sobre o tempo de migração e a 

resolução.  

Conforme observa-se na figura 1.4A, a redução do comprimento de capilar 

proporcionou uma redução significativa no tempo de migração, porém, não foi observada 

diferença significativa na resolução entre as glicoformas (figura 1.4B). Este fato pode ser 

explicado pela baixa difusão e baixa mobilidade das glicoformas, deste modo não afetando de 

maneira significativa a resolução (WEINBERGER, 2000; ALTRIA, 1996). Diante destes 

resultados um capilar de comprimento efetivo de 50 cm foi utilizado nos demais 

experimentos. 
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Figura 1.4. Efeito do comprimento efetivo do capilar no (A) Tempo de migração (referente ao tempo 
de migração da glicoforma 8) e (B) Resolução (entre as glicoformas 4 e 5). A análise foi realizada 
usando capilar de sílica fundida (50,0 µm diâmetro interno), 10 mmol L-1 tricina, 10 mmol L-1 NaCl, 
10 mmol L-1 acetato de sódio, 7 mol L-1 ureia, 3,9 mmol L-1 putrescina, pH 4,5 como eletrólito de 
corrida. Tensão aplicada 30 kV; Temp. 35°C e Injeção hidrodinâmica (50 mbar, 30 s). 

 

44..11..22..  CCoonncceennttrraaççããoo  ddee  UUrreeiiaa    

 

A ureia é utilizada para aumentar a viscosidade de soluções aquosas, inibir a 

agragação e facilitar a solubilização de proteínas (KINOSHITA et al., 2000). Porém, quando 

utilizada em altas concentrações a ureia pode precipitar durante a análise eletroforética, 

acarretando imprecisões nas análises. Assim, foram avaliadas as concentrações de 4 a 7 mol 

L-1. 

Conforme observa-se na figura 1.5A, uma significativa redução no tempo de migração 

foi observada à medida que a concentração de ureia foi reduzida, devido à redução na 

viscosidade do eletrólito de corrida (ALTRIA, 1996). Entretanto, um aumento no tempo de 

migração é notado quando foi utilizada 4 mol L-1 de ureia. Este fato pode ser explicado pela 

incompleta inibição da agregação entre moléculas da proteína. Esta agregação forma-se pelas 

ligações de hidrogênio intermoleculares e pela não interrupção de interações hidrofóbicas e 

não-covalentes, levando assim a um aumento no tempo de migração (YU et al., 2005).  

A redução no tempo de migração é acompanhada de redução na resolução, conforme 

observado na figura 1.5B. Esta redução pode ser explicada por redução da viscosidade da 

solução, levando a um aumento da difusão das glicoformas e consequentemente redução na 

resolução das glicoformas (ALTRIA, 1996).  Assim,  optou-se por manter a concentração de 

ureia em 7 mol L-1 nos demais experimentos, de forma a não perder a resolução entre os 

picos, a qual ficou acima de 1,5.  



 

Figura 1.5. Efeito da concentração de 
da glicoforma 8) e (B) Resolução
de sílica fundida (50,0 µm diâmetro interno x 50,0 comprimento efetivo), 
mmol L-1 NaCl, 10 mmol L-1 acetato de sódio, 3,
corrida. Tensão aplicada  30 kV; Temp. 35°C e Injeção hidrodinâmica (50 mbar, 

 

 

A figura 1.6 mostra o eletroferograma após a avaliação da 

eletrólitos e comprimento do capilar 

 

 

Figura 1.6. Eletroferograma referente à análise da 
– G8). A análise foi realizada usando
comprimento efetivo), 10 mmol L
1 ureia, 3,9 mmol L-1 putrescina, pH 4,5 como eletrólito de 
35°C e Injeção hidrodinâmica (50 mbar, 30 s).

  
 
 

Efeito da concentração de ureia (A) Tempo de migração (referente ao tempo de migração 
e (B) Resolução (entre as glicoformas 4 e 5). A análise foi realizada usando capilar 

da (50,0 µm diâmetro interno x 50,0 comprimento efetivo), 10 mmol L
acetato de sódio, 3,9 mmol L-1 putrescina, pH 4,5 como eletrólito de 

corrida. Tensão aplicada  30 kV; Temp. 35°C e Injeção hidrodinâmica (50 mbar, 30 s).

o eletroferograma após a avaliação da composição da solução de 

eletrólitos e comprimento do capilar na análise da α1-AGP.   

Eletroferograma referente à análise da α1-AGP, mostrando as diferentes glicoformas (G1 
ealizada usando capilar de sílica fundida (50 µm diâmetro interno e 50 cm 
10 mmol L-1 tricina, 10 mmol L-1  NaCl, 10 mmol L-1 acetato de sódio, 7 mol L
putrescina, pH 4,5 como eletrólito de corrida. Tensão aplicada 30 kV; Temp. 

35°C e Injeção hidrodinâmica (50 mbar, 30 s). 
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4.2. Validação do Método 

 

� Estabilidade 
 
A estabilidade das glicoformas da α1-AGP foi avaliada nos ciclos de congelamento/ 

descongelamento, bancada por 12 h e longa duração. Os analitos mostraram-se estáveis nas 

condições estudadas, pois não foi observada diferença estatisticamente significante entre as 

amostras recentemente preparadas e processadas e aquelas submetidas ao estudo de 

estabilidade (tabela 1.1). A análise estatística foi feita usando o teste de análise de variância 

One-way ANOVA seguido pelo pós-teste de Dunnett. Além disso, foi realizado o teste t de 

Studant que corroborou com os resultados gerados pela análise de variância. 

 

Tabela 1.1. Estabilidade das glicoformas da α1-AGP nos ciclos de 
congelamento/descongelamento, bancada por 12 h e longa duração  

Glicoforma 
Concentração 

Nominal      
 (µg mL-1) 

  ANOVA 

  
F-valora p-valor 

G3 
250 0,19 0,90 

1000 1,00 0,44 

  
G4 

250 0,38 0,77 

1000 1,13 0,39 

  
G5 

250 0,43 0,74 

1000 1,16 0,27 

   
G6 

250 
 

0,95 0,46 

1000 0,99 0,45 
a Fcal < Ftab = 3,49 

 

 

� Seletividade 

 

Devido à impossibilidade em se obter uma matriz isenta do analito, a seletividade foi 

avaliada pela comparação dos coeficientes angulares da curva de calibração analítica em 

solução padrão e de seis curvas de calibração, feitas com adição padrão em seis diferentes 

amostras de plasma, as quais continham nível basal do analito. 
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Os dados relativos à seletividade do método foram submetidos à análise de variância 

One-way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey, com nível de significância considerado 

de 5% (p < 0,05). De acordo com os dados apresentados na tabela 1.2, o método foi 

considerado seletivo, pois as inclinações das curvas não foram significativamente diferentes. 

Além disso, o coeficiente de variação dos coeficientes angulares das seis curvas de calibração 

em amostras de plasma e da curva de calibração analítica em solução padrão não foi superior 

a 15 %.  

 

Tabela 1.2. Seletividade do método 

 
Padrão Pl 1 Pl 2 Pl 3 Pl 4 Pl 5 Pl 6 CV (%)b F-valor p-valor 

Coeficiente 
Angulara  131,21 142,63 164,05 149,3 171,29 172,08 161,98 10,59 2,06 0,18 

                    
a Média de duas replicatas; b coeficiente de variação; Ftab = 3,03; Pl – plasma 

 

 

� Linearidade 

 

As curvas de calibração foram preparadas pela plotagem da área dos picos da 

glicoformas da α1-AGP no eixo das ordenadas e concentração das mesmas no eixo das 

abscissas. As curvas de calibração foram lineares no intervalo de concentração plasmática de 

125 a 2500 µg mL-1 de α1-AGP. A tabela 1.3 apresenta as equações lineares e respectivos 

coeficientes de correlação linear (r) das curvas analíticas as quatro glicoformas da α1-AGP. 

Os valores dos coeficientes de correlação foram superiores a 0,99. A validade estatística dos 

valores experimentais obtidos para as curvas analíticas foi avaliada pela análise de variância 

(ANOVA - Lack of fit), cujo resultado também é mostrado na tabela 1.3. Estes resultados 

indicam que não houve desvio de linearidade, pois os valores de p foram maiores do que 0,05 

e os valores de F calculados foram menores do que o tabelado (2,55). A análise de variância 

foi realizada pelo programa estatístico Minitab Release versão 14 (State College, 

Pennsylvania, EUA).  
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Tabela 1.3. Linearidade do método 

α-1 AGP Intervalo (µg mL-1) Equação Linear a rb 

ANOVA  

lack-of-fitc 

F-valor p-valor 

G3 125 - 2.500 y= 156,01x + 2,46 0,995 0,77 0,59 

G4 125 - 2.500 y= 313,60x + 21,30 0,995 1,39 0,29 

G5 125 - 2.500 y = 198,68x + 18,64 0,993 1,36 0,21 

G6 125 - 2.500 y= 329,60x + 55,43 0,995 1,90 0,16 

a Curva de calibração analítica foi preparada em quintuplicata para as concentrações 0,125, 0,25, 0,50, 
1,00, 1,50 e 2,50  mg mL-1 da α-1 AGP; y = ax + b, em que y é a resposta do aparelho (área do pico do 
analito), a é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear, e x é a concentração da solução medida em 
µg mL-1. b Coeficiente de correlação.  c Ftab (0,05) = 2,55 

 

 

� LQ 

 

Os guias de validação de métodos analíticos, como os propostos pelo ICH, USP e 

ANVISA, descrevem diferentes modos para a determinação dos limites de detecção e 

quantificação. Dentre estes incluem a avaliação visual, razão sinal-ruído e o uso de 

parâmetros da curva de calibração analítica. Neste presente trabalho, o LQ foi baseado no 

menor nível quantificável com precisão e exatidão aceitáveis, conforme preconizado pela 

ANVISA (RDC 27, 2012). Pode ser observado que, para a concentração de 125 µg mL-1, 

foram obtidos valores de precisão (CV, %) e exatidão (ER, %) inferiores a 15 %, adequados e 

de acordo com os exigidos pela legislação (tabela 1.4). 

 

Tabela 1.4. Limite de Quantificação do método 

α-1 AGP 

Concentração 
Nominal 

Concentração 
Obtida Exatidão Precisão 

(µg mL-1) (µg mL-1) ER (%)a CV (%)b 

G3 125 119 -4,71 2,89 

G4 125 141 13,09 14,31 

G5 125 113 -9,63 12,23 

G6 125 128 2,32 9,52 
a  ER erro relativo; b Coeficiente de variação 
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� Precisão e Exatidão 

 

A precisão e exatidão do método foram avaliadas pelo cálculo do CV (%) e do ER 

(%), respectivamente, para cinco determinações das glicoformas da α-1 AGP em cinco níveis 

de concentração e em cinco dias diferentes sob as mesmas condições de análise. A tabela 1.5 

apresenta os valores de precisão e exatidão intra e inter-dias para as análises das glicoformas 

da α-1 AGP, demonstrando que o método atende as recomendações de guias oficiais de 

validação. 

 

Tabela 1.5. Precisão e Exatidão do método para análise da α-1 AGP 

α-1 AGP 

Concentração 
Nominal Intra-dia (n = 5)a   Inter-dia (n = 5)b 

(µg mL-1) Concentração 
Obtida CVc ERd 

 

Concentração 
Obtida CVc ERd 

  (µg mL-1) (%) (%) (µg mL-1) (%) (%) 

G3 

125 119,12 2,89 -4,70 124,27 11,70 -0,58 
250 279,22 13,66 11,69 

 
256,32 10,44 2,53 

500 493,17 5,22 -1,37 512,13 12,37 2,43 
1.000 1.049,07 9,30 4,91 

 
953,51 4,14 -4,65 

2.500 2.474,28 5,42 -1,03 2507,84 5,48 0,31 

  

G4 

125 141,36 14,31 13,09 131,28 11,18 5,03 
250 281,90 12,92 12,76 249,20 14,07 -0,32 
500 518,94 7,75 3,79 513,45 10,94 2,69 

1.000 1.076,57 10,35 7,66 959,94 6,58 -4,01 
2.500 2.469,05 2,47 -1,24 2452,13 4,35 -1,91 

     

G5 

125 112,95 12,24 -9,64 119,73 2,40 -4,21 
250 262,30 9,44 4,92 260,00 10,38 4,00 
500 482,96 12,33 -3,41 490,00 9,51 -2,00 

1.000 947,73 13,63 -5,23 919,80 7,01 -8,02 
2.500 2.4578,89 9,25 -1,68 2490,25 4,28 -0,39 

         

G6 

125 127,90 9,52 2,32 132,30 7,63 5,84 

250 267,60 14,47 7,04 262,94 5,86 5,17 

500 482,77 12,50 -3,45 
 

512,79 9,72 2,56 

1.000 1.020,95 8,94 2,10 999,50 5,58 -0,05 

2.500 2.424,21 3,62 -3,03   2502,40 7,33 0,08 

a n = número de determinações; b n = númeo de dias; c coeficiente de variação; d erro relativo 
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4.3. Análise do Plasma de Pacientes com Sepse 

 

A sepse é uma síndrome clínica causada em consequência da resposta sistêmica a uma 

infecção. Visto que a maioria dos eventos fisiopatológicos ocorridos durante a sepse são 

provenientes de uma reação exacerbada ou de uma resposta inflamatória não controlada 

(MESTRINER et al., 2007), qualquer contribuição para a compreensão desta síndrome é 

importante. Desta forma, o método validado no presente trabalho foi aplicado em um estudo-

piloto para a avaliação de possíveis diferenças na concentração plasmática das glicoformas da 

α1-AGP em plasma de pacientes sépticos (figura 1.7).  

 



 

 
Figura 1.7. Eletroferograma de plasma de voluntário sadio (A), paciente com se
choque séptico (C). Condições de análise 

 
   

 

ama de plasma de voluntário sadio (A), paciente com se
Condições de análise vide figura 1.6. 
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ama de plasma de voluntário sadio (A), paciente com sepse grave (B) e 
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Uma vez que dados da literatura tem demonstrado um aumento na concentração total 

de α1-AGP (KAKEHI et al., 2001; MESTRINER et al., 2007), bem como uma mudança na 

estrutura dos glicosídeos ligados a esta proteína (GORNIK et al., 2007) no plasma de paciente 

séptico, foi realizado, a partir do método validado para 4 glicoformas da proteína, o cálculo da 

concentração para cada uma delas. Pode ser observado, pelos dados apresentados na tabela 

1.6, que a concentração de cada glicoforma apresenta-se elevada nos pacientes com sepse em 

relação ao controle (voluntário sadio). Isto também pode ser observado na figura 1.7, 

referente aos eletroferogramas de amostras de plasma de voluntário sadio e pacientes com 

sepse grave e choque séptico, respectivamente. Além disso, também pode ser observada uma 

diferença nas concentrações entre as glicoformas dos pacientes. 

 

Tabela 1.6. Determinação da concentração plasmática das 
glicoformas da α1-AGP de pacientes com sepse 

Paciente 
Glicoformas* (µg mL-1) 

G3 G4 G5 G6 

18 1214,22 927,14 1035,17 990,59 

22 559,41 500,66 805,91 1002,91 

43 501,76 360,25 417,42 287,66 

47 663,10 365,05 511,18 609,42 

51 945,22 643,65 702,79 620,82 

* Concentração de cada glicoforma da  α1-AGP em plasma humano 
normal = 300,12 µg mL-1 (n = 5; CV = 9,43 %) 

 

As diferenças nas glicoformas corrobora a hipótese da regulação diferenciada da 

glicosilação e da taxa de síntese da glicoproteína, como previamente postulado por 

Fassbender et al. (1991), e mostrado por outros autores, como Kazmierczak et al. (1995), que 

observaram mudanças na glicosilação da α1-AGP em pacientes que sofreram infarte agudo do 

miocárdio. Além destes, Ryden et al.(2002) e Saroha et al. (2011), demonstraram uma 

diferença na glicosilação da α1-AGP em pacientes com artrite reumatóide e Brinkman-van der 

Linden et al. (1996), demonstraram uma diminuição na glicosilação da α1-AGP em ratos 

tratados oralmente com o hormônio estrogênio, desta forma ações inflamatórias dependentes 

de glicosilação da α1-AGP podem se moduladas.  

Estas alterações na glicosilação pode ter implicações em algumas funções da α1-AGP, 

como seu efeito inibitório sobre a proliferação de linfócitos, assim como, na indução da IL-1 

(BRINKMAN-VAN DER LINDEN, 1996). Embora estes valores não tenham sido 
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estatisticamente justificados, quando associados ao escore APACHE II, podem servir como 

um importante preditor de gravidade da doença. Além disso, podemos sugerir que o bloqueio 

de enzimas responsáveis pela glicoconjugação (sialiltransferase, fucisiltransferase e sisalil 

Lewis X transferase) pode vir a ser um alvo farmacológico relevante na terapêutica de 

pacientes com sepse. 
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5. COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Foi desenvolvido e validado um método para análise da α1-AGP, um biomarcador de 

processos inflamatórios, em amostras de plasma. A condição analítica otimizada possibilitou a 

separação de 8 (oito) glicoformas da proteína em 50 (cinquenta) min, com resolução de 1,5 e 

com desempenho analítico, em relação aos parâmetros  seletividade, estabilidade, linearidade, 

LQ, precisão e exatidão, com valores no intervalo recomendado, sendo este o primeiro 

método validado por CE, descrito na literatura, para análise de diferentes glicoformas desta 

proteína de forma individual em pacientes com sepse. Foi possível a quantificação das 

diferentes glicoformas encontradas no plasma de pacientes com sepse fornecendo valores 

confiáveis para que estudos farmacológicos adicionais possam ser feitos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os interferons (IFN) são citocinas largamente expressadas, ou seja, proteínas 

secretadas por células da imunidade inata e adaptativa, que medeiam muitas das funções 

celulares. Os IFNs foram originalmente descobertos por causa de suas habilidades de proteger 

células contra infecções virais. Vários tipos de IFNs têm sido identificados e caracterizados, 

dentre eles encontram-se os IFN tipo I (IFN-α/β) e o tipo II (IFN-γ) (SANTANA et al., 1999; 

ABBAS; LICHTMAN, 2005; PLATANIAS, 2005). 

As principais propriedades dos IFNs são sua atividade antiviral, efeito no controle da 

proliferação celular e na modulação do sistema imune (SANTANA et al., 1999; STUBGEN, 

2009). Estes efeitos são devido principalmente à capacidade do IFN de promover a expressão, 

nas células T, de receptores funcionais para a principal citocina indutora de resposta TH1, a 

IL-12 (ABBAS; LICHTMAN, 2005). 

Os IFNs podem interferir em quase todas as etapas da invasão viral e, se a célula já 

estiver infectada por vírus, os IFNs induzem o aumento da citólise mediada por células 

Natural Killer (NK). Possuem ainda atividade anti-proliferativa, que inibe o crescimento de 

muitos tipos celulares e assim controlam a expansão de células cancerosas e infectadas 

(ABBAS; LICHTMAN, 2005; STUBGEN, 2009). Estas características sugerem que os IFNs 

produzidos naturalmente e os IFNs recombinantes podem ser úteis como potenciais agentes 

anticâncer, na terapia de viroses e neoplasias, além de outras condições adversas (PHILLIPS; 

DICKENS, 1998; SANTANA et al., 1999).  

 

� Interferon α 

 

IFN-α é uma família de proteínas espécie-específica altamente homologas e, 

ocasionalmente são glicosiladas, sendo produzidas principalmente por leucócitos (ABBAS; 

LICHTMAN, 2005; THITINAN; McCONVILLE, 2009).  

Como a família de IFN-α é degradada pelo ácido gástrico e por enzimas proteolíticas, 

sua administração deve ser por via parenteral, em que o tempo para a concentração máxima 

(Tmax) é 3,8 h para dose intramuscular. O IFN-α é largamente e rapidamente distribuído pelo 

corpo após administração, com maiores concentrações ocorrendo no baço, rim, fígado e 

pulmão, sendo a principal rota de eliminação o catabolismo renal e quantidade negligenciável 

é excretada na urina, na forma intacta, enquanto os metabolismos hepático e biliar são as 

menores vias de eliminação (BETHESDA, 2007). 



 

O IFN-α limita a expans

a indução de um estado antiviral que protege a célula de infecções ou atenua a proliferação de 

células já infectadas, e por mecanismos in

como a proliferação e maturação de células NK

STUBGEN, 2009). O IFN-α

tratamento de infecções virais como hepatites B

mielomas múltiplos e carcinoma de células renais

et al., 2009; THITINAN; McCONVILLE

Três tipos de IFN-α s

recombinantes, enquanto que o IFN

culturas de linfoblasto (BARONE

O IFN α-2a (figura 2.1) tem 165 aminoácidos e 

19,2 kDa. IFN α-2a é constituído, na estrut

helicoidal), com um pI variando de 5,5 a 7,0

Figura 2.1. Represen
2a. 

O IFN α-2a é empregado no tratame

com a ribavirina, é atualmente o tratamento mais comum para a infecção crônica pelo vírus da 

hepatite C (HCV). 

No entanto, o desenvolvimento de biofármacos requer tecnologia analítica que possa 

detectar e quantifica-los de forma adequada. Sendo necessário utilizar diferentes 

se obter uma completa compreensão d

heterogeneidade, que está presente na classe de biofármacos

KALMAN, 2005; OLIVA; FARINA

para a avaliação da qualidade e quantidade em todas as fases de pesquisa e desenvolvimento 

é, geralmente, necessário o uso de métodos cromatográficos e eletroforéticos

 limita a expansão de vírus durante infecções por mecanismos diretos, levando 

a indução de um estado antiviral que protege a célula de infecções ou atenua a proliferação de 

células já infectadas, e por mecanismos indiretos leva a ativação de resposta imune adaptativa, 

como a proliferação e maturação de células NK (DAVIS; KRAWCZYNSKI; SZABO

α tem sido aprovado pelo FDA como um biof

tratamento de infecções virais como hepatites B e C crônicas; leucemia mieloide crônica;

mielomas múltiplos e carcinoma de células renais (BACCARANI et al., 2003; 

THITINAN; McCONVILLE, 2009). 

α são conhecidos, 2a, 2b, e n1. Entre estes, 2a e 2b são formas 

mbinantes, enquanto que o IFN-n1, chamado linfoblastóide, é natural e é produzido em 

BARONE et al., 2004). 

.1) tem 165 aminoácidos e massa molecular de aproximadamente 

2a é constituído, na estrutura secundária, por alfa hélices (65 % de alfa 

helicoidal), com um pI variando de 5,5 a 7,0 (CRAIG et al., 1995; KLAUS et al.

 

Figura 2.1. Representação esquemática do IFN α-
2a. Adaptado de Klaus et al. (1997).  

 

2a é empregado no tratamento de vários tipos de câncer e, em combinação 

com a ribavirina, é atualmente o tratamento mais comum para a infecção crônica pelo vírus da 

No entanto, o desenvolvimento de biofármacos requer tecnologia analítica que possa 

los de forma adequada. Sendo necessário utilizar diferentes 

se obter uma completa compreensão do produto, pois estes apresentam uma inerente 

heterogeneidade, que está presente na classe de biofármacos (RACAITYTE; KIESSIG; 

; FARINA; LLABRES, 2007; STAUB et al., 2011)

para a avaliação da qualidade e quantidade em todas as fases de pesquisa e desenvolvimento 

é, geralmente, necessário o uso de métodos cromatográficos e eletroforéticos
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los de forma adequada. Sendo necessário utilizar diferentes técnicas para 

produto, pois estes apresentam uma inerente 
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GORDON; MILLER, 2009; LACHER et al., 2010; STAUB et al., 2011). A maior parte dos 

métodos comumente utilizados para a análise de IFN α-2a é baseada em bioensaio (SEEDS; 

GORDON; MILLER, 2009), imunoensaio (JUSTA et al., 2010), focalização isoelétrica em 

gel (HUANG et al., 2007), técnicas de eletroforese em gel (REIMER; SCHWEIZER; JUNGI, 

2007), os quais apresentam certas limitações, incluindo a complexidade e elevado consumo de 

tempo no desenvolvimento do ensaio, quantidades relativamente grandes de amostra são 

necessária para alcançar um nível aceitável de sensibilidade e elevado grau de variabilidade 

nos ensaios (CHAVES et al., 2011) e em cromatografia líquida de alta eficiência em fase 

reversa (HPLC-RP), apresentando grande tempo de análise (DA SILVA et al., 2009) e 

elevado consumo de solvente orgânico (CHAVES et al., 2011). 

Neste contexto, foi avaliada a eletroforese capilar, uma técnica complementar a 

cromatografia, para a análise de formulações farmacêuticas de IFN α-2a. A CE tem provado 

ser uma técnica eficaz de separação de proteínas e peptídeos (GENNARO; SALAS-

SOLANO; MA, et al., 2006; DOLNIK, 2008), por apresentar vantagens como: simplicidade, 

alta eficiência, versatilidade, análise rápida, alta resolução, pequeno volume de amostra e 

baixo custo operacional (VESPALEC; BOCEK, 1999; TANAKA; TERABE, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

2. OBJETIVOS 

 

Os objetivos desta etapa foram: 

 

� Otimizar as condições para análise do IFN α-2a por eletroforese capilar; 

� Validar o método otimizado para análise do IFN α-2a por eletroforese capilar;  

� Aplicar o método desenvolvido e validado em formulação farmacêutica.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 3.1. Reagentes e Soluções 
  

 O padrão de IFN α-2a recombinante humano (pureza de 95 % - SDS-PAGE e HPLC) 

e o dodecilsulfato de sódio (SDS) foram obtidos da Sigma Aldrich (Missouri, EUA). Para 

análise do IFN α-2a foi preparada uma solução estoque, em água ultrapura, na concentração 

de 2,03 MUI mL-1. A solução foi estocada em tubo de vidro âmbar sob refrigeração a 4 ± 1°C. 

Para a otimização das condições de análise do IFN α-2a foram utilizados os seguintes 

reagentes: tetraborato de sódio decaidratado (Merck, California, EUA), ácido bórico, fosfato 

de sódio monobásico, fosfato de sódio dibásico, cloreto de lítio, ácido clorídrico (Synth, São 

Paulo, Brasil) e hidróxido de sódio (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil). As soluções de trabalho de 

IFN α-2a utilizadas durante a etapa de validação do método foram preparadas diariamente por 

diluição da solução estoque com água ultrapura nas concentrações de 0,41, 0,58, 0,78, 1,17 e 

1,57 MUI mL-1. As soluções foram estocadas em tubos de vidro âmbar sob refrigeração a 4 ± 

1 °C. 

Todas as soluções foram filtradas em dispositivos filtrantes confeccionados em PVDF 

de 0,45 µm de porosidade (Millipore, Massachusetts, EUA) antes do uso e a água utilizada no 

preparo dos eletrólitos de corrida e na lavagem do capilar foi água ultrapura (Millipore, 

Massachusetts, EUA). Os componentes empregados no preparo do eletrólito de corrida foram 

pesados em balança analítica modelo CP224S (Sartorius, New York, EUA). Para 

desgaseificação das soluções empregou-se um aparelho de ultra-som modelo Q3350 (Quimis, 

São Paulo, Brasil). O eletrólito de corrida foi preparado pesando-se quantidades adequadas 

dos reagentes, dissolvendo-os em água ultrapura e ajustando-se o pH pela adição de solução 

de HCl (1 mol L-1) ou  de NaOH (1 mol L-1), conforme a necessidade. 

 

 3.2. Equipamento e condicionamento do capilar 
 

Nas análises do IFN α-2a foi empregado um equipamento de CE modelo P/ACE MDQ 

(Beckman Coulter, California, EUA) acoplado a um detector de arranjo de diodos, operando a 

200 nm. Foi utilizado o software 32 Karat versão 8.0 para controle, aquisição e tratamento dos 

dados. As injeções foram realizadas por um injetor automático. 
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O capilar de sílica fundida, revestido externamente por uma camada de poliimida, foi 

adquirido em rolos de 25 m (Microsolv, New Jersey, EUA). Foi utilizado capilar com 75 µm 

de diâmetro interno, 61 cm de comprimento total e 50 cm de comprimento efetivo. A janela 

óptica de detecção (≈ 0,5 cm de comprimento) foi construída pela remoção do revestimento 

de poliimida a 11 cm de uma das extremidades do capilar, através da aplicação de calor. A 

poliimida queimada foi removida com o auxílio de um algodão embebido em acetona 

(Mallinckrodt, Kentucky, EUA). 

 Antes do primeiro uso, os capilares novos foram condicionados por lavagem com 

solução de NaOH 1 mol L-1 durante 30 min e água ultrapura durante 30 min. No início de 

cada dia, o capilar era condicionado com uma solução de NaOH 1 mol L-1 durante 10 min, 

seguido de uma etapa de lavagem com água ultrapura por 10 min e uma terceira etapa com o 

eletrólito de corrida durante os mesmos 10 min. Entre as análise o capilar era condicionado 

por 3 min com NaOH 0,1 mol L-1, 3 min com água ultrapura e 3 min com o eletrólito de 

corrida. Ao final das análises, o capilar era lavado com uma solução de NaOH 0,1 mol L-1 

durante 15 min, seguido por uma etapa de lavagem com água ultrapura por 15 min. Durante o 

armazenamento, as extremidades do capilar permaneceram imersas em água ultrapura. 

 

   3.3. Otimização das condições analíticas 
 

 Durante os experimentos para o desenvolvimento e a otimização do método foi 

utilizada solução de IFN α-2a na concentração de 0,9 MUI mL-1, um capilar de sílica fundida 

não revestido internamente com diâmetro interno de 75 µm e 50 cm de comprimento efetivo, 

tensão de 20 kV (modo positivo), temperatura de 20 ± 0,5 ºC, comprimento de onda de 200 

nm e injeção hidrodinâmica a 0,5 psi por 10 s. 

 

� Influência do tipo e concentração da solução de eletrólitos 

   

 Diferentes tipos de tampão foram avaliados nas análises do IFN α-2a: tampão fosfato 

de sódio 100 mmol L-1, com valores de pH de 4,5, 7,4 e 8,0; tampão borato de sódio 100 

mmol L-1, com valores de pH variando de 8,0 a 9,5 e tampão borato de sódio 50 mmol L-1 pH 

8,5 com aditivos, como o cloreto de lítio 25 mmol L-1 e SDS 50 mmol L-1.  
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� Influência da concentração de SDS  

 

O efeito da concentração do SDS nas análises do IFN α-2a foi avalida nas 

concentrações de 10, 30 e 50 mmol L-1, mantendo-se o pH em 8,5 e a concentração do tampão 

borato de sódio em 50 mmol L-1.  

 

� Influência da concentração do Tampão 

 

O efeito da concentração do tampão borato de sódio (30, 50, 100 e 150 mmol L-1) nas 

análises do IFN α-2a foi avalida mantendo-se o pH em 8,5 e a concentração de SDS em 50 

mmol L-1. As concentrações do tampão foram preparadas pela mistura de quantidades 

apropriadas de tetraborato de sódio decaidratado e ácido bórico. 

 

� Influência da temperatura e tensão  

 

A fim de determinar a temperatura ótima para a análise do IFN α-2a, corridas 

eletroforéticas em diferentes temperaturas (15, 20 e 25 °C) foram realizadas. O efeito da 

tensão sobre o tempo de migração foi avaliado a 20, 25 e 30 kV.  

 

  3.4. Validação do Método 
 

Para a análise do IFN α-2a, o método foi validado empregando-se soluções padrão. O 

teste de system suitability foi realizado antes de iniciar a validação. Os seguintes parâmetros 

foram avaliados: estabilidade, linearidade, limite de quantificação (LQ), precisão, exatidão e 

robustez, seguindo as diretrizes da Resolução 899 de 2003 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), da farmacopéia Norte Americana - United States Pharmacopeia (USP - 

2009) e do ICH - 1996. 

 

� System suitability  

 

O teste de system suitability foi realizado para avaliar a reprodutibilidade do sistema e 

verificar se é adequado ao fim proposto. Assim, foram realizadas análises em seis replicatas 

da solução-padrão na concentração de 0,41 MUI mL-1 IFN α-2a. 
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� Estabilidade  

 

Para realizar o teste de estabilidade de curta duração da amostra, soluções de 0,90 e 

0,41 MUI mL-1 de IFN α-2a foram preparadas em água (análise em quadruplicata) e 

armazenadas em frascos âmbar à temperatura ambiente pelo período de 12 h e analisadas. As 

respostas para as soluções mantidas nas condições do teste foram analisadas e comparadas 

com uma solução padrão recentemente preparada. Os dados relativos aos estudos de 

estabilidade foram submetidos ao teste t de Studant, com nível de significância de 5 % (p < 

0,05). Para realização da análise estatística foi usado o programa Graph Pad Prism 5.0 

(GraphPad, California, EUA).  

Os testes de estabilidade de longa duração (amostras congeladas por um período não 

inferior a 7 dias) e ciclos de congelamento e descongelamento não foram realizados mediante 

informação prévia do fabricante de que esta proteína não é estável a processos de 

congelamento e descongelamento. 

 

� Seletividade 

  

 Em geral, uma forma simples de verificar a seletividade de um método é observar a 

presença de picos interferentes co-migrando no tempo de migração do analito de interesse ou 

próximo a ele. Para isto, é realizada a análise de uma amostra branca (matriz isenta do 

fármaco). Assim, a seletividade foi avaliada pela análise de uma amostra do branco 

(excipientes), constituída por 3,60 mg de cloreto de sódio; 0,10 mg de polissorbato 80; 5,00 

mg de álcool benzílico e 0,38 mg de acetato de amônio (conforme descrito pelo fabricante). A 

amostra do branco foi analisada e os dados foram comparados com os resultados obtidos na 

análise de uma solução contendo apenas o IFN α-2a (0,90 MUI mL-1), e com uma amostra dos 

excipientes da formulação fortificado com solução padrão de IFN α-2a (0,90 MUI mL-1).   

 

� Linearidade 
 

A linearidade do método foi determinada pela construção do gráfico de calibração com 

cinco níveis de concentração de IFN α-2a abrangendo a faixa 0,41 a 1,57 MUI mL-1. 

Triplicatas das soluções-padrão foram feitas e a altura dos picos dos eletroferogramas foi 

plotada contra a concentração do biofármaco para obter uma curva de calibração analítica 
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correspondente. Os dados foram então submetidos à análise de regressão pelo método dos 

mínimos quadrados para calcular a equação de calibração e o coeficiente de correlação (r). 

 

� LQ 

 

A detectabilidade do método foi avaliada pela determinação do LQ, definido como a 

menor concentração que pode ser determinada com precisão e exatidão inferiores a 5 % 

(ANVISA, 2003). Para esta determinação, 5 amostras foram preparadas na concentração de 

0,41 MUI mL-1 de IFN α-2a e as concentrações foram calculadas com base em uma curva 

analítica preparada simultaneamente, na faixa de concentração de 0,41 a 1,57 MUI mL-1.  

  

� Precisão e Exatidão 
 

A precisão do método foi determinada por estudos de precisão intra-dia e precisão 

inter-dia. A precisão intra-dia foi determinada pela análise das amostras em três diferentes 

concentrações de IFN α-2a (0,41, 0,78 e 1,57 MUI mL-1) em triplicata, no mesmo dia e nas 

mesmas condições experimentais. Precisão inter-dia do método foi avaliada através da 

realização da análise em seis replicatas de cada concentração em dois dias diferentes. 

 

� Robustez 
 

Robustez, ou seja, a medida da capacidade do método de permanecer inalterado por 

pequenas mudanças deliberadas nas condições eletroforéticas foi estudada para soluções 

padrão de IFN α-2a, analisando-as em condições ligeiramente alteradas a partir do método 

definido. O teste de robustez foi avaliado usando um procedimento de delineamento 

experimental. O procedimento escolhido foi um modelamento fatorial em 2 níveis 24-1 (oito 

experimentos) realizado pela seleção de quatro fatores: concentração de SDS, valor de pH, 

temperatura de capilar e tensão em estudos a dois níveis: alto e baixo. Os fatores e seus níveis 

avaliados neste estudo são apresentados na tabela 2.1. 
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Tabela 2.1. Variáveis selecionadas como fatores e valores escolhidos como níveis para 
avaliação da robustez do método  

Fatores Valor ótimo Nível Baixo Nível Alto 
pH da solução Tampão 8,5 8,3 8,7 
Concentração de SDS (mmol L-1) 50 45 55 
Tensão (kV) 25 23 27 
Temperatura do Capilar (ºC) 20,0 15,0 25,0 

 

 

  3.5. Análise de IFN α-2a em Formulação Farmacêutica 
 

Para a quantificação de IFN α-2a na formulação farmacêutica,  adquiridas no comércio 

local com quantidade declarada pelo fabricante de 3 ou 9 MUI por 0,5 mL, foram filtradas e 

concentradas com a utilização de dispositivo de filtração para centrífuga com uma membrana 

de 10 kDa de poro, modelo Amicon Ultra-4 (Millipore, Massachusetts, EUA). Este 

procedimento de filtração foi realizado para remover o excesso de sal da formulação, a qual é 

composta por 3,60 mg de cloreto de sódio, 0,10 mg de polissorbato 80, 5,00 mg de álcool 

benzílico (agente conservante), e 0,38 mg de acetato de amônio. Após este procedimento, a 

solução concentrada de IFN α-2a foi diluída para a concentração de 0,90 MUI mL-1, com água 

ultrapura. Cinco amostras de cada formulação (3 ou 9 MUI 0,5 mL-1) foram preparadas 

individualmente e injetadas. Este procedimento foi realizado em dois dias consecutivos. 
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4. RESULDATOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Otimização do método 
 

A escolha do eletrólito de corrida adequado é importante, pois este deve ter a 

capacidade de manter o pH constante ao longo da análise, uma vez que o EOF e a mobilidade 

dos íons são sensíveis a variações de pH (ALTRIA, 1996; WEINBERGER, 2000). Assim, 

diferentes eletrólitos foram testados, de modo a se obter o melhor resultado, em termos de 

eficiência e tempo de migração para a análise do IFN α-2a.  

O valor de pH da solução tampão deve ser escolhido de tal modo que os analitos 

apresentem diferenças nas cargas. No entanto, para a separação de proteínas este valor não 

deve ser muito próximo ao pI, mas pelo menos 1 ou 2 unidades de pH acima ou abaixo deste, 

pois a solubilidade das proteínas é reduzida perto do seu pI (WATZIG; DEGENHARDT; 

KUNKEL, 1998). 

Assim, inicialmente foi avaliado o tampão fosfato de sódio 100 mmol L-1, em valores 

de pH de 4,5; 7,4 e 8,0. Porém, como se observa na figura 2.2, não foi possível a análise do 

IFN α-2a, provavelmente devido a fatores como a adsorção da proteína na parede interna do 

capilar ou interação do tampão fosfato com a proteína (LAUER; MCMANIGILL, 1986; 

CRAIG et al., 1995). 

 



 

Figura 2.2. Eletroferogramas mostrando a análise do IFN 
100 mmol L-1 com diferentes valores de pH (A 
capilar de sílica fundida com diâmetro interno de 75 
kV (modo positivo), Temp. 20 ºC e injeção hidrodinâmica a 0,5 psi por 10 s.

 

 

Assim, uma alteração no tipo de tampão foi proposta, sendo testado tampão tetraborato 

de sódio 100 mmol L-1 em solução alcalina, com valores de pH de 8,5; 9,0 e 9,5. Ao serem 

realizados os primeiros experimentos, com este novo eletrólito de corrida, foi observado o 

aparecimento de um pico irregular com tempo de migração de 5 min (figura 2.3A). Além 

disso, foi observado que quando o valor do pH da solução foi aumentado, mantendo

constante a concentração do eletrólito, houve um aumento na intensidade deste pico bem 

como um aumento no seu tempo de migração, para aproximadamente 7 min (figura 2.3B e C). 

Estes resultados podem ser explicados pela redução na interação da proteína com a parede do 

capilar, assim como pelo aumento da carga líquida negativa da proteína em valor de pH maior 

do que o seu pI (LAUER; MCMANIGILL, 1986

1998). Valores de pH superiores não foram testados pois poderiam causar a hidrólise da 

proteína. 

 

Eletroferogramas mostrando a análise do IFN α-2a em solução tampão fosfato de sódio 
com diferentes valores de pH (A – 4,5; B – 7,4; C – 8,0). Condições eletroforéticas: 

capilar de sílica fundida com diâmetro interno de 75 µm e 50 cm de comprimento efetivo, tens
20 ºC e injeção hidrodinâmica a 0,5 psi por 10 s. 

Assim, uma alteração no tipo de tampão foi proposta, sendo testado tampão tetraborato 

em solução alcalina, com valores de pH de 8,5; 9,0 e 9,5. Ao serem 

perimentos, com este novo eletrólito de corrida, foi observado o 

aparecimento de um pico irregular com tempo de migração de 5 min (figura 2.3A). Além 

disso, foi observado que quando o valor do pH da solução foi aumentado, mantendo

ão do eletrólito, houve um aumento na intensidade deste pico bem 

como um aumento no seu tempo de migração, para aproximadamente 7 min (figura 2.3B e C). 

Estes resultados podem ser explicados pela redução na interação da proteína com a parede do 

sim como pelo aumento da carga líquida negativa da proteína em valor de pH maior 

LAUER; MCMANIGILL, 1986; WATZIG; DEGENHARDT; KUNKEL, 

Valores de pH superiores não foram testados pois poderiam causar a hidrólise da 
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m solução tampão fosfato de sódio 
Condições eletroforéticas: 

m e 50 cm de comprimento efetivo, tensão de 20 

Assim, uma alteração no tipo de tampão foi proposta, sendo testado tampão tetraborato 

em solução alcalina, com valores de pH de 8,5; 9,0 e 9,5. Ao serem 

perimentos, com este novo eletrólito de corrida, foi observado o 

aparecimento de um pico irregular com tempo de migração de 5 min (figura 2.3A). Além 

disso, foi observado que quando o valor do pH da solução foi aumentado, mantendo-se 

ão do eletrólito, houve um aumento na intensidade deste pico bem 

como um aumento no seu tempo de migração, para aproximadamente 7 min (figura 2.3B e C). 

Estes resultados podem ser explicados pela redução na interação da proteína com a parede do 

sim como pelo aumento da carga líquida negativa da proteína em valor de pH maior 

WATZIG; DEGENHARDT; KUNKEL, 

Valores de pH superiores não foram testados pois poderiam causar a hidrólise da 



 

Figura 2.3. Eletroferogramas mostrando a análise do IFN 
sódio 100 mmol L-1 com diferentes valores de pH (A 
eletroforéticas: capilar de sílica fundida com diâmetro interno de 75 
efetivo, tensão de 20 kV (modo positivo), 

  
 

Diante destes resultados obtidos, foi avaliado o uso de aditivos na solução de 

eletrólitos. Esta é uma prática comum e indicada para alt

modificar o EOF, solubilizar solutos ou compostos na matriz da amostra e reduzir a interação 

de certos solutos com a parede do capilar (minimizar adsorção) 

O primeiro aditivo utilizado foi o cloreto de lítio (

L-1 em solução tampão tetraborato de sódio 50 

mencionado por Guzman et al. (1991). O Li

terciárias de algumas proteínas em solução 

a adsorção de proteínas na parede do capilar 

KUNKEL, 1998). Entretanto, com o uso deste aditivo não foi possível obter uma análise 

considerada satisfatória, apresentando um pico de 

2.4A). 

Os tensoativos são incorporados na solução de eletrólito para minimizar as interações 

da proteína com a parede do capilar e controlar o 

um complexo com a proteína (c

mobilidades eletroforéticas entre as diferentes proteínas 

trabalhos de Donges et al. (2001

foi avaliado o SDS, um tensoativo aniônico, na concentração de 50 

tampão tetraborato de sódio 50 

Eletroferogramas mostrando a análise do IFN α-2a em solução tampão tetraborato de 
com diferentes valores de pH (A – 8,5; B – 9,0; C –

pilar de sílica fundida com diâmetro interno de 75 µm e 50 cm
efetivo, tensão de 20 kV (modo positivo), Temp. de 20 ºC e injeção hidrodinâmica a 0,5 psi por 10 s

Diante destes resultados obtidos, foi avaliado o uso de aditivos na solução de 

eletrólitos. Esta é uma prática comum e indicada para alterar a mobilidade do soluto, 

, solubilizar solutos ou compostos na matriz da amostra e reduzir a interação 

de certos solutos com a parede do capilar (minimizar adsorção) (TAVARES, 1997)

O primeiro aditivo utilizado foi o cloreto de lítio (LiCl), na concentração de 

em solução tampão tetraborato de sódio 50 mmol L-1 e valor de pH de 8,5, conforme 

mencionado por Guzman et al. (1991). O Li+ tem sido utilizado para estabilizar estruturas 

terciárias de algumas proteínas em solução (GUZMAN et al., 1992), assim como para reduzir 

a adsorção de proteínas na parede do capilar (LI, 1992; WATZIG; DEGENHARDT; 

. Entretanto, com o uso deste aditivo não foi possível obter uma análise 

considerada satisfatória, apresentando um pico de baixa intensidade e de base larga (figura 

s tensoativos são incorporados na solução de eletrólito para minimizar as interações 

arede do capilar e controlar o EOF. Além disto, o tensoativo pode formar 

um complexo com a proteína (complexo proteína-tensoativo), podendo modificar as 
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uma melhora significativa na análise do IFN 

foi observado (figura 2.4B). Assim, foi selecionado o tampão tetraborato de sódio 50 

L-1 e pH de 8,5, com adição de 50 

 

Figura 2.4. Eletroferogramas mostrando a análise do IFN 
sódio 50 mmol L-1 com valor de pH de 8,5 com adição de aditivos (A 
mmol L-1 de SDS) . Condições eletroforéticas: 
µm e 50 cm de comprimento efetivo, tens
hidrodinâmica a 0,5 psi por 10 s.

 

 

O possível mecanismo de separação da proteína é baseado na formação do compl

proteína-SDS, que envolve interações eletrostáticas, entre a região aniônica do SDS com 

cadeias laterais catiônicas da proteína, e hidrofóbicas, entre cadeia alquílica do SDS com 

regiões hidrofóbicas da vizinhança proteica. A formação deste complexo re

da proteína de forma que a proteína complexada tenha uma velocidade de migração 

intermediária entre a proteína livre e a micela 

GHOBASHY et al., 2011). Sendo a concentração de SDS um fator importante na for

complexo proteína-SDS, esta foi avaliada no intervalo de 10 a 50 

que o aumento da concentração de SDS ocasionou um aumento no tempo de migração. Isto 

pode ser explicado pelo fato de os complexos proteína

que se apresenta na forma de micelas, levando a uma migração mais lenta em comparação aos 

complexos de proteínas-SDS livres. Entretanto, com a redução da concentração de SDS

observados picos mais largos, levando a uma redução no núme

mesmos. Estes resultados estão de acordo com o que tem sido relatado na literatura

uma melhora significativa na análise do IFN α-2a, porém, um aumento no tempo de migração 

foi observado (figura 2.4B). Assim, foi selecionado o tampão tetraborato de sódio 50 

pH de 8,5, com adição de 50 mmol L-1 de SDS, para a otimização do méto

Eletroferogramas mostrando a análise do IFN α-2a em solução tampão tetraborato de 
com valor de pH de 8,5 com adição de aditivos (A – 25 mmol-

Condições eletroforéticas: capilar de sílica fundida com diâmetro interno de 75 
m e 50 cm de comprimento efetivo, tensão de 20 kV (modo positivo), Temp. de 

hidrodinâmica a 0,5 psi por 10 s. 

O possível mecanismo de separação da proteína é baseado na formação do compl

SDS, que envolve interações eletrostáticas, entre a região aniônica do SDS com 

cadeias laterais catiônicas da proteína, e hidrofóbicas, entre cadeia alquílica do SDS com 

regiões hidrofóbicas da vizinhança proteica. A formação deste complexo reduz a mobilidade 

da proteína de forma que a proteína complexada tenha uma velocidade de migração 

intermediária entre a proteína livre e a micela (JING; KANETA; IMASAKA, 

. Sendo a concentração de SDS um fator importante na for

SDS, esta foi avaliada no intervalo de 10 a 50 mmol L-

que o aumento da concentração de SDS ocasionou um aumento no tempo de migração. Isto 

pode ser explicado pelo fato de os complexos proteína-SDS interagirem com 

que se apresenta na forma de micelas, levando a uma migração mais lenta em comparação aos 

SDS livres. Entretanto, com a redução da concentração de SDS

mais largos, levando a uma redução no número de pratos e na altura dos 

mesmos. Estes resultados estão de acordo com o que tem sido relatado na literatura
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2a, porém, um aumento no tempo de migração 

foi observado (figura 2.4B). Assim, foi selecionado o tampão tetraborato de sódio 50 mmol  

de SDS, para a otimização do método de análise. 

 

2a em solução tampão tetraborato de 
-1 de LiCl; B – 50 

ilar de sílica fundida com diâmetro interno de 75 
. de  20 ºC e injeção 

O possível mecanismo de separação da proteína é baseado na formação do complexo 

SDS, que envolve interações eletrostáticas, entre a região aniônica do SDS com 

cadeias laterais catiônicas da proteína, e hidrofóbicas, entre cadeia alquílica do SDS com 

duz a mobilidade 

da proteína de forma que a proteína complexada tenha uma velocidade de migração 

JING; KANETA; IMASAKA, 2005; AL-

. Sendo a concentração de SDS um fator importante na formação do 
-1. Foi observado 

que o aumento da concentração de SDS ocasionou um aumento no tempo de migração. Isto 

 excesso de SDS, 

que se apresenta na forma de micelas, levando a uma migração mais lenta em comparação aos 

SDS livres. Entretanto, com a redução da concentração de SDS foram 

ro de pratos e na altura dos 

mesmos. Estes resultados estão de acordo com o que tem sido relatado na literatura (JING; 
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KANETA; IMASAKA, 2005; AL-GHOBASHY et al., 2011). Assim, a concentração de 50 

mmol L-1 de SDS foi escolhida para os ensaios posteriores. 

A concentração de tampão tetraborato de sódio foi avaliada no intervalo de 30 a 150 

mmol L-1, e foi observado que o aumento gradual na concentração do tampão causou um 

aumento do tempo de migração (figura 2.5A), que pode ser explicado pelo aumento da 

viscosidade e redução do potencial zeta e consequente redução do EOF (TAGLIARO et al., 

1998; WEINBERGER, 2000). Além disso, foi observada uma redução na eficiência de 

separação (figura 2.5B). Assim, a concentração de 30 mmol L-1 do tampão tetraborato de 

sódio foi escolhida para os demais experimentos. 
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Figura 2.5. Efeito da concentração da solução tampão tetraborato de sódio no tempo de migração (A) 
e na eficiência (B) da separação do IFN α-2a. Concentração de SDS de 50 mmol L-1, demais condições 
de análise vide figura 2.4. *** p < 0,001 quando comparado ao valor correspondente à concentração 
de 30 mmol L-1. Análises realizadas em duplicata. 

 

 

Variações na temperatura do capilar e na tensão aplicada também foram avaliadas. 

Para a temperatura, um intervalo de 15 a 25 °C foi avaliado e observado que à medida que a 

temperatura diminuía, houve um aumento no tempo de migração da proteína (Figura 2.6A). 

Este fato pode ser explicado pela redução na viscosidade da solução tampão, o que facilita a 

mobilidade das moléculas (WEINBERGER, 2000). No entanto, não se observou diferença 

estatisticamente significativa em relação à eficiência (Figura 2.6B). Sendo assim, a 

temperatura de 25 °C foi selecionada para os demais ensaios. A influência da tensão aplicada 

foi avaliada no intervalo de 20-30 kV e foi observado que o aumento na tensão aplicada 

provoca uma redução estatisticamente significativa no tempo de migração e um aumento na 

eficiência. Assim, a tensão de 30 kV foi selecionada. 
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Figura 2.6. Efeito da temperatura no tempo de migração (A) e na eficiênc
α-2a. Solução tampão tetraborato de sódio 30 mmol L
50 mmol L-1 como eletrólito de corrida. 
diâmetro interno de 75 µm e 50 cm de
injeção hidrodinâmica a 0,5 psi por 10 s.
temperatura de 25 °C. Análises realizadas em duplicata.
 
 

A figura 2.7 mostra o eletroferograma após ser

diversos parâmetros na análise do IFN 

 

Figura 2.7. Eletroferograma obtido após otimização das condições de análise. Condições otimizadas: 
capilar de sílica fundida de 50 cm de comprimento efetivo e 75 µm de d
corrida composto por tampão tetraborato de sódio 30 
adicionado de 50 mmol L-1 de SDS; 
MUI mL-1. * picos não identificados.
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Efeito da temperatura no tempo de migração (A) e na eficiência (B) da separação do IFN 
2a. Solução tampão tetraborato de sódio 30 mmol L-1 com valor de pH de 8,5,com adição de SDS  

como eletrólito de corrida. Condições eletroforéticas: capilar de sílica fundida com 
m e 50 cm de comprimento efetivo, tensão de 20 kV (modo positivo)

injeção hidrodinâmica a 0,5 psi por 10 s. * p < 0,05 quando comparado ao valor correspondente
temperatura de 25 °C. Análises realizadas em duplicata. 

mostra o eletroferograma após ser realizada a avaliação da influência de 

diversos parâmetros na análise do IFN α-2a. 

Eletroferograma obtido após otimização das condições de análise. Condições otimizadas: 
capilar de sílica fundida de 50 cm de comprimento efetivo e 75 µm de diâmetro interno; eletrólito de 
corrida composto por tampão tetraborato de sódio 30 mmol L-1, solução com valor de pH de 8,5 

de SDS; Temp. de 25 °C, tensão 30 kV. Concentração de IFN 
. * picos não identificados. 
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ia (B) da separação do IFN 

com adição de SDS  
capilar de sílica fundida com 

tensão de 20 kV (modo positivo) e 
quando comparado ao valor correspondente à 

realizada a avaliação da influência de 

 
Eletroferograma obtido após otimização das condições de análise. Condições otimizadas: 

iâmetro interno; eletrólito de 
, solução com valor de pH de 8,5 

de 25 °C, tensão 30 kV. Concentração de IFN α-2a: 0,90 
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4.2. Validação do Método  
 

� System Suitability 

  

 O teste de system suitability do sistema eletroforético foi realizado antes de se executar 

a validação. Seis replicatas de injeções de soluções padrão foram feitas e o tempo de 

migração, fator de cauda, número de pratos e altura dos picos foram determinados. Em todas 

as análises o número de pratos foi de aproximadamente 12.000, o fator de cauda foi menor do 

que 2, e CV (%) do tempo de migração e da altura foram menores do que 2,0 % (tabela 2.2). 

 

 

Tabela 2.2. Resultados do teste system suitability para a análise do 
IFN α-2a 

Parâmetro *Recomendado 
USP Dia Valor 

Médio a CV (%) 

IFN α-2a         

Tempo de Migração CV (%)b < 2 
1 7,54 1,66 

2 7,65 0,98 

Fator de cauda (FC)  FC < 2 
1 0,84 - 

2 0,86 - 

Número de Pratos Valores > 2000 
1 11.544 - 

2 10.283 - 
* Valores recomendados para HPLC; a Valores referentes a análise de seis 
replicatas; b  coeficiente de variação 

 

 

� Estabilidade 

A Tabela 2.3 mostra os resultados obtidos na avaliação da estabilidade de bancada do 

IFN α-2a. A estabilidade de bancada da solução aquosa de IFN α-2a foi determinada 

mantendo a solução à temperatura ambiente (21 ± 2 °C) durante 12 h. Os resultados 

mostraram que IFN α-2a manteve-se estável durante 12 h. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2.3. Estudo de Estabilidade de bancada do IFN 

Analito   Concentração Nominal
(MUI mL

IFN α-2a  
  

  
    

a Análises realizadas em triplicata
= 0,05). 

 

 

� Seletividade 

 

A seletividade foi avaliada pela análise de amostras do branco, isto é, solução dos 

excipientes da formulação, amostras dos excipientes fortificado com solução padrão e solução 

padrão do IFN α-2a. O tempo de retenção do padrão de IFN 

pode ser observado na figura 2.8 não houve co

assim, o método foi considerado seletivo.

Figura 2.8. (A) Eletroferograma representativo de amo
2a). (B) Eletroferograma representativo de amostra do branco fortificado com 0,9
α-2a. (C) Eletroferograma representativo da solução padrão de IFN 
mL-1. Condições eletroforéticas: 
diâmetro interno; eletrólito de corrida composto por tampão tetraborato de sódio 30 
8,5 adicionado de 50 mmol L-1 de SDS; 
pico referente ao IFN α-2a. 2 - pico referente ao polissorbato 80. * pico não identificado).

stabilidade de bancada do IFN α-2a 

Concentração Nominal 
(MUI mL-1)   Fcalc    t - Test

0,90 a   0,15   0,89

     
0,41 a     0,05   

Análises realizadas em triplicata; Nível de significância Fcal < Ftab, 95% = 0.246; Student

A seletividade foi avaliada pela análise de amostras do branco, isto é, solução dos 

excipientes da formulação, amostras dos excipientes fortificado com solução padrão e solução 

O tempo de retenção do padrão de IFN α-2a foi de 7,5 min. Conforme 

pode ser observado na figura 2.8 não houve co-migração de picos durante as análises. Sendo 

assim, o método foi considerado seletivo. 

(A) Eletroferograma representativo de amostra do branco (placebo sem adição de 
). (B) Eletroferograma representativo de amostra do branco fortificado com 0,90 
2a. (C) Eletroferograma representativo da solução padrão de IFN α-2a na concentração de 0,9

: capilar de sílica fundida de 50 cm de comprimento efetivo e 75 µm de 
diâmetro interno; eletrólito de corrida composto por tampão tetraborato de sódio 30 

de SDS; Temp. de 25 °C, tensão 30 kV e detecção UV em 200 nm
pico referente ao polissorbato 80. * pico não identificado).
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Test (p-valor) 

0,89 

 
0,85 

Student t test (α 

A seletividade foi avaliada pela análise de amostras do branco, isto é, solução dos 

excipientes da formulação, amostras dos excipientes fortificado com solução padrão e solução 

2a foi de 7,5 min. Conforme 

migração de picos durante as análises. Sendo 

 

stra do branco (placebo sem adição de IFN α-
 MUI mL-1 de IFN 

2a na concentração de 0,90 MUI 
capilar de sílica fundida de 50 cm de comprimento efetivo e 75 µm de 

diâmetro interno; eletrólito de corrida composto por tampão tetraborato de sódio 30 mmol L-1 pH de 
etecção UV em 200 nm. (1- 

pico referente ao polissorbato 80. * pico não identificado). 
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� Linearidade 

A curva de calibração analítica foi preparada pela plotagem da altura do pico do IFN 

α-2a no eixo das ordenadas e sua concentração no eixo das abscissas. A altura dos picos e 

suas respectivas concentrações foram submetidas à análise de regressão linear pelo método 

dos mínimos quadrados para calcular a equação de calibração e o coeficiente de correlação 

(r). As curvas de calibração foram lineares no intervalo de concentração de 0,41 a 1,54 MUI 

mL-1 de IFN α-2a. As equações lineares, coeficientes de correlação e CV (%) são 

apresentados na tabela 2.4. Todos os valores de r obtidos foram superiores a 0,997, mostrando 

boa correlação linear entre a altura do pico e as concentrações. A validade estatística dos 

valores experimentais obtidos para as curvas analíticas foi avaliada pela análise de variância 

(ANOVA - Lack of fit), cujo resultado é mostrado na tabela 2.4. Os resultados indicam que 

não houve desvio de linearidade, pois os valores de p foram maiores que 0,05 e F menores 

que 3,0. A análise de variância apresentados foi realizada pelo programa estatístico Minitab 

Release versão 14 (State College, Pennsylvania, EUA). 

 

 

Tabela 2.4. Linearidadea e limite de quantificação do método 

Parâmetros Dia IFN α-2a 
ANOVA lack of fitb / bFtab 

F valor p valor 

Equação Linear 
1 y = 101,08x – 83,968 1,66 0,22 

2 y = 69,877x – 70,039 1,36 0,29 

Coeficiente de correlação (r) 
1 0,997 

  
2 0,997 

  

Intervalo (MUI mL-1) 
1 0,41 – 1,54 

  
2 0,41 – 1,54 CV (%) ER (%) 

LQ (MUI mL-1) 
1 0,41 4,8 - 3,9 

2 0,41 2,6 - 4,6 
a Curva de calibração analítica em triplicata (n = 3) para as concentrações de 0,41, 0,58, 0,78, 1,17 e 
1.57  MUI mL-1 do IFN α-2a; y = ax + b, em que y é a altura do pico do analito, a é o coeficiente 
angular, b é o coeficiente linear da reta e x é a concentração da solução medida em MUI mL-1. b Ftab 
(0,05) = 2,95 
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� LQ 

 

Para o LQ, não são admitidos valores fora da faixa de ± 5 % do valor nominal 

(ANVISA, 2003). Neste trabalho, o LQ foi baseado no menor nível determinável (0,41 MUI 

mL-1) com valores de coeficiente de variação de 4,8 % e erro relativo de 3,9 % (tabela 2.4), 

em acordo com os guias oficiais. 

 

� Precisão e Exatidão 

 

A precisão e exatidão do método foram avaliadas pelo cálculo do CV (%) e o erro 

relativo (ER, %), respectivamente, para três determinações do IFN α-2a em três níveis de 

concentração (baixo, médio e alto) e em dois dias diferentes, sob as mesmas condições de 

análise. A tabela 2.5 mostra os resultados dos ensaios intra-dia e inter-dia. Estes resultados 

confirmam que a precisão e exatidão do método estão dentro dos limites desejados e 

recomendados pelos órgãos reguladores, ou seja, para os testes de precisão e exatidão não são 

admitidos valores fora da faixa de ± 15 % do valor nominal (ANVISA, 2003). 

 

                     Tabela 2.5. Precisão e exatidão do método para análise do IFN α-2a 

Parâmetros IFN α-2a 

Concentração Nominal (MUI mL-1) 0,41 0,78 1,54 

Intra-dia (na = 3)    
Concentração analizada (MUI mL-1) 0,39 0,80 1,50 

Precisão (CV, %)b 4,84 3,07 2,89 
Exatidão (ER, %)c -3,78 2,57 -2,48 

Inter-dia (nd = 2)    
Concentração analisada (MUI mL-1) 0,39 0,80 1,49 

Precisão (CV, %) 2,61 2,30 4,71 
Exatidão (ER, %) -4,65 3,30 -2,96 

a n = número de determinações; b coeficiente de variação; c erro relativo; d n = 
número de dias  

 
 

� Robustez 

 

Na determinação da robustez do método, a significância dos efeitos foi avaliada pela 

análise fatorial plotada no gráfico de Pareto. As respostas obtidas foram processadas pelo 

software estatístico Minitab 14.  



 

A variação da temperatura e tensão aplicadas interferiu de forma significat

tempo de migração do analito, como mostrado na figura 2.9A. Sendo assim, estes valores 

devem ser bem controlados durante as análises. Em relação à altura do pico, nenhum 

parâmetro avaliado interferiu de forma significativa (figura 2.9B).

 

 
Figura 2.9. Gráfico de Pareto representando os efeitos das variáveis e suas interações na: (A) tempo 
de migração e (B) altura do pico de IFN 
  

4.3. Aplicação do método em Formulação Farmacêutica de IFN 
 

A aplicabilidade do método

formulações parenterais disponíveis comercialmente.

Como mencionado no item 1.1, houve a necessidade de realizar uma prévia filtração 

das amostras devido à quantidade de sal presente na formulação, o qual interfere na análise 

por CE. Entretanto, nesta filtração podem ocorrer perdas do analito. 

processo de filtração, a recuperação do analito foi determinada pela análi

(solução contendo os excipientes

Os resultados desta análise foram comparados com os resultados da análise da solução do 

padrão de IFN α-2a e realizado o teste estatístico

significância entre os valores. Pode ser observado, pelos r

que o processo de filtração não interferiu na quantificação da proteína.

 

 

 

 

A variação da temperatura e tensão aplicadas interferiu de forma significat

tempo de migração do analito, como mostrado na figura 2.9A. Sendo assim, estes valores 

devem ser bem controlados durante as análises. Em relação à altura do pico, nenhum 

parâmetro avaliado interferiu de forma significativa (figura 2.9B). 

Gráfico de Pareto representando os efeitos das variáveis e suas interações na: (A) tempo 
de migração e (B) altura do pico de IFN α-2a. 

Aplicação do método em Formulação Farmacêutica de IFN α-2a 

aplicabilidade do método proposto foi avaliado pela determinação 

disponíveis comercialmente. 

Como mencionado no item 1.1, houve a necessidade de realizar uma prévia filtração 

das amostras devido à quantidade de sal presente na formulação, o qual interfere na análise 

filtração podem ocorrer perdas do analito. Assim, para avaliar o 

processo de filtração, a recuperação do analito foi determinada pela análise da matriz branca 

(solução contendo os excipientes) enriquecida com padrão de IFN α-2a e realizada a filtração. 

Os resultados desta análise foram comparados com os resultados da análise da solução do 

2a e realizado o teste estatístico teste t de Studant 

significância entre os valores. Pode ser observado, pelos resultados apresentados na tabela 2.6 

que o processo de filtração não interferiu na quantificação da proteína. 
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A variação da temperatura e tensão aplicadas interferiu de forma significativa no 

tempo de migração do analito, como mostrado na figura 2.9A. Sendo assim, estes valores 

devem ser bem controlados durante as análises. Em relação à altura do pico, nenhum 

 

Gráfico de Pareto representando os efeitos das variáveis e suas interações na: (A) tempo 

 

 de IFN α-2a em 

Como mencionado no item 1.1, houve a necessidade de realizar uma prévia filtração 

das amostras devido à quantidade de sal presente na formulação, o qual interfere na análise 

Assim, para avaliar o 

se da matriz branca 

ealizada a filtração. 

Os resultados desta análise foram comparados com os resultados da análise da solução do 

 para verificar a 

esultados apresentados na tabela 2.6 



 

Tabela 2.6. Avaliação do desempenho do procedimento de filtração

Analito Concentração Nominal 
(MUI mL−1)

IFN α-2a 0,9 

* Média de cinco replicatas ± media do erro padrão. Não pareado 
Nível de significância de Fcal < Ftab, 95% 

 

 

Um eletroferograma típico

na figura 2.10.  

 

 

Figura 2.10. Eletroferograma referente à análise do IFN 
eletroforéticas: vide figura 2.7. (1
pico não identificado). 

 

 

 

Em relação à quantificação do 

apresentaram bons valores para recuperação

(aproximadamente 2,8 %) e boa

 

. Avaliação do desempenho do procedimento de filtração 

Concentração Nominal 
) 

Altura – Solução 
Padrão 

Altura – Solução 
Filtrada 

4,11 ± 0,09* 4,13 ± 0,14* 

* Média de cinco replicatas ± media do erro padrão. Não pareado t test – nível de significância de 
tab, 95% = 6,39  

típico resultante da análise da formulação de IFN

Eletroferograma referente à análise do IFN α-2a na formulação farmacêutica. Condições 
figura 2.7. (1- pico referente ao IFN α-2a. 2 - pico referente ao polissorbato 80. * 

Em relação à quantificação do IFN α-2a nas formulações, os resultados obtidos 

apresentaram bons valores para recuperação (aproximadamente 103,1 %), baixo 

boa precisão (CV de aproximadamente 3,4 %) (tabela 2.7).

89 

p valor Fcal 

0,91 2,31 

nível de significância de P < 0,05.  

IFN α-2a é mostrado 

 

2a na formulação farmacêutica. Condições 
pico referente ao polissorbato 80. * 

formulações, os resultados obtidos 

%), baixo erro relativo 

abela 2.7). 
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Tabela 2.7. Determinação do IFN α-2a em formulação farmacêutica em dois dias consecutivos 

Dia  
 IFN α-2a (3 MUI /0,5 mL)a     IFN α-2a (9 MUI /0,5 mL)a  

% Encontradab  CV (%) ER (%)   % Encontradab  CV (%)  ER (%) 

1 103,8 4,9 3,8 
 

102,3 2,4 2,3 

2 101,4 3,9 1,4   103,8 3,2 3,8 

a Especificações de fabricante; b Média da análise de cinco replicatas 
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5. COMENTÁRIOS FINAIS 

  

A técnica de eletroforese capilar foi utilizada para o desenvolvimento e validação de 

um método para análise do IFN α-2a, com tempo de análise de 16 minutos e número de pratos 

superior a 11.000. A análise do IFN α-2a, pela técnica de eletromigração em capilar, já havia 

sido realizada por Na et al. (2004; 2008), em que o autores empregaram a eletroforese capilar 

em gel. Entretanto, este método descrito na literatura não foi validado. Portanto, o método 

descrito aqui é a primeira contribuição de um método totalmente validado empregando a 

eletroforese capilar em solução livre para análise do IFN α-2a.  

Após sua validação, o método foi aplicado para a análise de formulações 

farmacêuticas comerciais, podendo ser utilizado na indústria farmacêutica, sendo uma 

alternativa valiosa para as análises que empregam HPLC e contribuindo para melhorar o 

controle de qualidade, de forma a garantir uma maior segurança e eficácia do produto. 
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 CCAAPPÍÍTTUULLOO  33:: DESENVOLVIMENTO, 

VALIDAÇÃO E APLICAÇÃO DE MÉTODO 
PARA ANÁLISE ENANTIOSSELETIVA DA 

ISRADIPINA POR ELETROFORESE 
CAPILAR



 

1. INTRODUÇÃO 

 
Isradipina (IRD) é um potente bloqueador dos canais de cálcio, da classe das 

dihidropiridinas (DHPs), utilizada para o tratamento de hipertensão 

(WALTON; SYMES, 1993; D

inibem o influxo de íons cálcio através de canais de cálcio controlados por tensão localizados 

na membrana celular (HOF et al

pelo citocromo P450, especificamente CYP3A4, resultando na formação de vários 

metabólitos (CHRISTENSEN

Devido à presença de um grupo éster assimétrico, a IRD tem um átomo de carbono 

quiral na posição 4 do anel pir

mistura racêmica de (+)-(S)

diferença nos efeitos farmacológicos dos enantiômeros, em que (+)

inibição da despolarização induzida por contração da aorta de coelho (

maior do (-)-(R)-IRD, e esta diferença mostrou ser de 30 e 300 vezes

fluxo sanguíneo coronariano subendocárdico e redução da pressão arterial, respectivamente, 

em estudos in vivo.  

 

Figura 3.1. Estrutura química (A) IRD e 
  

A IRD, como as demais DHPs, apresenta uma propriedade indesejável do ponto de 

vista farmacêutico, a sua sensibilidade fotoquímica, em que modificações moleculares podem 

ocorrer de forma a gerar uma diminuição de seu efeito terapêutico e o aparecimento de alguns 

efeitos tóxicos após a administração

principal metabólito da IRD, a impureza D, é formada por desidrogenação do ane

resultando na perda do seu centro quiral (figura 

BARTLETT et al., 1998).  

Isradipina (IRD) é um potente bloqueador dos canais de cálcio, da classe das 

), utilizada para o tratamento de hipertensão e angina pectoris

1993; DOAT et al., 1996). Os bloqueadores dos canais de cálcio 

inibem o influxo de íons cálcio através de canais de cálcio controlados por tensão localizados 

et al., 1986). A IRD, como outras dihidropiridinas, é metabolizada 

pelo citocromo P450, especificamente CYP3A4, resultando na formação de vários 

HRISTENSEN et al., 2000). 

Devido à presença de um grupo éster assimétrico, a IRD tem um átomo de carbono 

quiral na posição 4 do anel piridínico (figura 3.1). É comercialmente disponível como uma 

(S)- e (-)-(R)-IRD. Hof et al. (1986), mostraram uma grande 

diferença nos efeitos farmacológicos dos enantiômeros, em que (+)-(S)-

nduzida por contração da aorta de coelho (in vitro)

IRD, e esta diferença mostrou ser de 30 e 300 vezes maior

fluxo sanguíneo coronariano subendocárdico e redução da pressão arterial, respectivamente, 

 

Estrutura química (A) IRD e (B) impureza D. *Centro quiral

A IRD, como as demais DHPs, apresenta uma propriedade indesejável do ponto de 

vista farmacêutico, a sua sensibilidade fotoquímica, em que modificações moleculares podem 

correr de forma a gerar uma diminuição de seu efeito terapêutico e o aparecimento de alguns 

efeitos tóxicos após a administração (BARANDA et al., 2006; AL AZZAM

principal metabólito da IRD, a impureza D, é formada por desidrogenação do ane

resultando na perda do seu centro quiral (figura 3.1) (BIDOUIL; DUBOIS; HANOCQ
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Isradipina (IRD) é um potente bloqueador dos canais de cálcio, da classe das 

e angina pectoris 

. Os bloqueadores dos canais de cálcio 

inibem o influxo de íons cálcio através de canais de cálcio controlados por tensão localizados 

ropiridinas, é metabolizada 

pelo citocromo P450, especificamente CYP3A4, resultando na formação de vários 

Devido à presença de um grupo éster assimétrico, a IRD tem um átomo de carbono 

.1). É comercialmente disponível como uma 

IRD. Hof et al. (1986), mostraram uma grande 

-IRD apresentou 

in vitro) 160 vezes 

maior, com relação ao 

fluxo sanguíneo coronariano subendocárdico e redução da pressão arterial, respectivamente, 

*Centro quiral. 

A IRD, como as demais DHPs, apresenta uma propriedade indesejável do ponto de 

vista farmacêutico, a sua sensibilidade fotoquímica, em que modificações moleculares podem 

correr de forma a gerar uma diminuição de seu efeito terapêutico e o aparecimento de alguns 

AL AZZAM et al., 2011). O 

principal metabólito da IRD, a impureza D, é formada por desidrogenação do anel piridínico, 

; DUBOIS; HANOCQ, 1997; 
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Métodos que indicam a estabilidade dos fármacos são estabelecidos para fornecer 

evidência sobre a qualidade deste quando expostos à condições ambientais externas, como 

pH, temperatura, meios oxidativos e à luz. As investigações sobre a estabilidade de fármacos 

estão ganhando maior relevância na indústria farmacêutica como um fator importante para se 

determinar tanto a eficácia quanto a toxicidade, uma vez que as alterações na estrutura podem 

induzir alterações nas suas propriedades farmacológicas com a falta de efeito terapêutico. 

Sendo ainda importante para adequar as condições de armazenamento, períodos de re-testes e 

estabelecer a vida de prateleira destes (BARANDA et al., 2006; AL AZZAM et al., 2011).  

Uma vez que os efeitos farmacológicos dos enantiômeros da IRD podem ser diferentes 

(CARDENAS et al., 1988; HANDROCK et al., 1999), há uma necessidade do 

desenvolvimento de métodos enantiosseletivos. Diversos métodos, utilizando a cromatografia 

quiral, tem sido apresentados para a análise enantiosseletiva da IRD. Estes métodos 

empregaram a α1-glicoproteína ácida como fase estacionária (BARBATO et al., 2000; 

BOATTO et al., 2003), e derivados de polissacarídeos (OKAMOTO et al., 1990; RASK; 

ANGELO; CHRISTENSEN, 1998). Além disso, um método empregando cromatografia 

líquida acoplada a espectrometria de massas foi relatado para a determinação de produtos de 

degradação da IRD (BARTLETT et al., 1998).  

Os métodos enantiosseletivos por cromatografia requerem colunas quirais de alto 

valor, ou grandes quantidades de seletor quiral adicionado à fase móvel, quando opta-se pelo 

método indireto (AL AZZAM et al., 2010). Assim, a eletroforese capilar tem sido utilizada 

como uma técnica alternativa à cromatografia para análise de compostos quirais. Christians e 

Holzgrabe (2000) realizaram a separação enantiomérica de 29 DHPs, sendo elas ácidas, 

neutras e básicas, por CE, empregando CDs neutras e carregadas negativamente. A SBE-β-

CD promoveu a separação de linha de base das DHPs neutras estudadas, no modo de 

polaridade reversa. Porém, neste estudo os autores não realizaram a separação enantiomérica 

da IRD. Gilar, Uhrova e Tesarova (1996) utilizaram diferentes CDs na enantiosseparação de 

diversas dihidropiridinas. Entretanto não conseguiram realizar a enantiosseparação da IRD. 

Desta forma, até o presente momento, não foi descrito na literatura um método quiral por CE 

para determinação dos enantiômeros da IRD. Com base nesse contexto, a técnica de CE foi 

utilizada no desenvolvimento de um método de análise enantiosseletivo para a análise da IRD. 
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2. OBJETIVOS 

 

Os objetivos desta etapa foram: 

 

� otimizar as condições para análise enantiosseletiva da IRD por CE; 

� validar as condições otimizadas de análise; 

� aplicar o método desenvolvido e validado em formulação farmacêutica e em estudo de 

estabilidade. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Reagentes e Soluções 
 

A solução estoque do padrão de IRD (British Pharmacopoeia, Stanmore, Reino 

Unido), com pureza declarada de 99,8 %, foi preparada em metanol na concentração de 1000 

µg mL-1 (de cada enantiômero). As soluções de trabalho de IRD utilizadas durante a etapa de 

validação do método foram preparadas, diariamente, por diluição da solução estoque, em 

metanol, nas concentrações de 25, 50, 75, 100 e 150 µg mL-1 de cada enantiômero do 

fármaco. As soluções de trabalho foram estocadas em tubos de vidro âmbar sob refrigeração a 

4 ± 1 °C. A formulação farmacêutica contendo IRD (cápsulas contendo quantidade declarada 

de 5 mg do racemato) foi adquirida do comércio local.  

Todas as soluções foram filtradas em dispositivos filtrantes confeccionados em 

poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) de 0,45 µm de porosidade (Millipore, Massachusetts, 

EUA) antes do uso e a água utilizada no preparo dos eletrólitos de corrida e na lavagem do 

capilar foi obtida do sistema de purificação Direct Q3 (Millipore, Massachusetts, EUA). Os 

solventes utilizados foram metanol e acetonitrila (J.T. Baker, New Jersey, EUA). Os 

componentes empregados no preparo das soluções tampão foram pesados em balança 

analítica modelo CP224S (Sartorius, New York, EUA). Para desgaseificação das soluções foi 

utilizado um aparelho de ultra-som modelo Q3350 (Quimis, São Paulo, Brasil). O ajuste do 

pH das soluções foi realizado pela adição de solução de HCl (1 mol L-1) ou de NaOH (1 mol 

L-1), conforme a necessidade.  

 

3.2. Equipamento e condicionamento do capilar 
 

As análises eletroforéticas da IRD foram realizadas em um sistema de CE (Agilent 

Technologies, Waldbroon, Alemanha), composto por um analisador modelo G1600A e um 

detector por absorção no UV-VIS com arranjo de diodos, operando em 239 nm. As injeções 

foram realizadas por um amostrador automático. O equipamento foi controlado pelo software 

Chemstation® 3D-CE, versão B.04.01, o qual também foi usado na aquisição e tratamento dos 

dados. 

O capilar de sílica fundida, revestido externamente por uma camada de poliimida, foi 

adquirido em rolos de 25 m (Microsolv, New Jersey, EUA). Para as análises foi utilizado um 
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capilar de 50 µm de diâmetro interno, preparado no laboratório com aproximadamente 58,5 

cm de comprimento total e 50 cm de comprimento efetivo. A janela óptica de detecção (≈ 0,5 

cm de comprimento) foi construída pela remoção do revestimento de poliimida a 8,5 cm de 

uma das extremidades do capilar, através da aplicação de calor. A poliimida queimada foi 

removida com o auxílio de um algodão embebido em acetona (Mallinckrodt, Kentucky, 

EUA). 

 Antes do primeiro uso, os capilares novos foram condicionados por lavagem com 

solução de NaOH 1 mol L-1 durante 30 min e água ultrapura durante 30 min. No início de 

cada dia, o capilar era condicionado com uma solução de NaOH 1 mol L-1 durante 10 min, 

seguido de uma etapa de lavagem com água ultrapura por 10 min e uma terceira etapa com o 

eletrólito de corrida durante os mesmos 10 min. Entre as análise o capilar era condicionado 

por 2 min com NaOH 0,1 mol L-1, 2 min com água ultrapura e 3 min com o eletrólito de 

corrida. Ao final das análises, o capilar era lavado com uma solução de NaOH 0,1 mol L-1 

durante 15 min, seguido por uma etapa de lavagem com água ultrapura por 15 min. Durante o 

armazenamento, as extremidades do capilar permaneceram imersas em água ultrapura. 

 

3.3. Otimização das condições analíticas 
 

Durante os experimentos para o desenvolvimento e a otimização do método foram 

utilizadas soluções de IRD na concentração de 200 µg mL-1 (mistura racêmica). 

 

� Eletrólito de Corrida 

  

 O efeito do tipo do eletrólito na separação enantiomérica da IRD foi avaliado pela 

realização da separação eletroforética utilizando tampão fosfato de sódio 50 mmol L-1 pH 7,0 

e tampão borato de sódio 50 mmol L-1 pH 9,3. Para realizar estes testes foi utilizado tensão de 

(+) 20 kV, a uma temperatura de 25 ºC e 2 % SBE-β-CD, como seletor quiral. 

 

� Seletor quiral 

  

 Diferentes seletores quirais, incluindo formas nativas e derivadas neutras e carregadas 

negativamente de CD, foram avaliados no modo de polaridade normal para selecionar o 
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seletor quiral mais adequado para a separação enantiosseletiva da IRD e de seu metabólito 

impureza D, com resolução e tempo de análise adequados. As CDs avaliadas foram: 

 

→ β-CD – (Fluka, Buch, Suíça); 

→ HP-β-CD – (Aldrich Chemical, Wisconsin, EUA); 

→ SBE-β-CD – (CyDex; Advasep® 4, Kansas, EUA); 

→ CM-β-CD – (Fluka, Buch, Suíça); 

→ S-β-CD – (Fluka, Buch, Suíça). 

  

 As CDs testadas foram avaliadas na porcentagem de 1 % m/v, com exceção da β-CD e 

da SBE-β-CD, que foram avaliadas na porcentagem de 2 % m/v. Para realizar estes testes foi 

utilizado tensão de (+) 20 kV, temperatura de 25 ºC e tampão borato de sódio 50 mmol L-1 pH 

9,3, como eletrólito de corrida. 

 

� Concentração do Eletrólito de Corrida 

 

O efeito da concentração do eletrólito, constituído por tampão borato de sódio, na 

separação enantiomérica da IRD, foi avalido nas concentrações de 15, 25, 50, 75 e 100 mmol 

L-1, mantendo-se o pH em 9,3. As concentrações do tampão foram preparadas pela mistura de 

quantidades apropriadas de tetraborato de sódio decaidratado e o pH ajustado com ácido 

clorídrico (0,5 mol L-1), com adição de 2 % SBE-β-CD como selector quiral. 

 

� Porcentagem de CD 

 

O efeito da porcentagem de CD foi avaliada para otimizar a resolução (Rs)  e o tempo 

de migração. As porcentagens de SBE-β-CD avaliadas foram: 1, 1,5, 2,0, 2,5 e 3,0 % (m/v). 

 

� Avaliação da Temperatura e da Tensão 

 

A fim de determinar a temperatura ótima para a resolução de IRD enantiômeros, 

corridas eletroforéticas em diferentes temperaturas (15, 20, 25 e 30 °C) foram realizadas e a 

separação dos enantiômeros examinada.  
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O efeito da tensão sobre o tempo de migração e a resolução dos enantiômeros da IRD 

também foi avaliada nos valores de 15, 20, 25 e 30 kV. O tempo de migração e a resolução 

dos enantiômeros foram calculados e a tensão ótima para a análise foi determinada. 

3.4. Ordem de Migração 
 

 De acordo com Barbato et al. (2000), (S)-IRD é dextrógira e (R)-IRD é levógira. A 

ordem de migração foi estabelecida pela análise dos enantiômeros da IRD de acordo com o 

trabalho descrito por Rask, Angelo e Christensen (1998). Sendo assim, 25 µL de solução 

padrão (200 µg mL-1 da mistura racêmica) preparada em metanol, foi analisada em uma 

coluna Chiralcel OJ (250 x 4,6 mm, partícula de 5 µm, Daicel Chemical Industries, Tóquio, 

Japão) usando como fase móvel uma mistura de hexano:isopropanol (90,5:9,5, v/v) na vazão 

de 1 mL min-1. Os dois picos correspondentes a (+)-(S)-IRD e (-)-(R)-IRD foram coletados no 

final do detector, o solvente foi evaporado e os resíduos foram analisados nas condições 

descritas no presente trabalho e a ordem de migração estabelecida. 

 

3.5. Validação do Método 
 

Para a análise dos enantiômeros da IRD, os métodos foram validados empregando-se 

soluções padrão. O teste de estabilidade de solução-padrão e teste de system suitability foi 

realizado antes de iniciar a validação. Os seguintes parâmetros foram avaliados: seletividade, 

linearidade, precisão, exatidão, limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ) e 

robustez, seguindo as diretrizes da Resolução 899 de 2003 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), da farmacopéia Norte Americana - United States Pharmacopeia (USP - 

2009) e do ICH (1996). 

 

� Estabilidade no auto-injetor e system suitability  

 

Para realizar o teste de estabilidade da amostra, uma solução padrão de racemato da 

IRD de 200 µg mL-1 (em triplicata) foi armazenado em frascos âmbar a temperatura ambiente 

(dentro do auto-injetor) e analisados em intervalos de 1, 2, 3, 4, 6 e 8 h. As respostas da 

análise destas soluções foram comparadas a uma solução-padrão recentemente preparada.  
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O teste de system suitability foi realizado para avaliar se a resolução e a 

reprodutibilidade do sistema de análise são adequados ao fim proposto, usando oito replicatas 

das soluções-padrão contendo 200 µg mL-1 de IRD. 

 

� Seletividade 

 Conforme preconizado pelos órgãos regulamentadores, a seletividade do método pode 

ser determinada pela comparação dos resultados obtidos de amostras (fármaco ou 

medicamento) fortificadas com quantidades apropriadas de impurezas ou excipientes da 

formulação e amostras não fortificadas, demonstrando que o resultado do teste não é afetado 

por tais materiais (ANVISA, 2003). Diante da indisponibilidade de se obter impurezas e/ou 

padrão do produto de degradação, o estudo de estabilidade realizado neste trabalho foi 

empregado para demonstrar a seletividade do método. 

 

� Linearidade 
 

A linearidade do método foi determinada através da construção do gráfico de 

calibração com cinco níveis de concentração dos enantiômeros da IRD abrangendo a faixa de 

25 a 150 µg mL-1. Triplicatas das soluções-padrão foram feitas e a área do pico dos 

eletroferogramas foi plotada contra a concentração dos enantiômeros da IRD. Os dados foram 

então submetidos à análise de regressão pelo método dos mínimos quadrados para o cálculo 

da curva analítica e do coeficiente de correlação (r).  

 

� LD e LQ 
 

O LD é a menor quantidade do analito presente em uma amostra que pode ser 

detectada, porém não necessariamente quantificada. O LQ é a menor quantidade do analito 

em uma amostra que pode ser quantificada com precisão e exatidão. Valores de LD e LQ 

foram calculados diretamente usando os parâmetros da curva analítica, utilizando as seguintes 

equações:  

34 � 56 7 3                                                            (3.1)                     

 

39 �  56  7 10                                                            (3.2) 
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em que σ é o desvio padrão do coeficiente linear de no mínimo 3 curvas de calibração 

e s é a média do coeficiente angular de 3 curvas de calibração, conforme definido pelo (ICH - 

1996). 

 

� Precisão e Exatidão 
 

A repetibilidade do método foi avaliada por estudos de precisão intra e inter-dias. A 

precisão intra-dia foi determinada pela análise das amostras em três diferentes concentrações 

de enantiômeros da IRD (50, 100 e 150 µg mL-1) no mesmo dia e nas mesmas condições 

experimentais. A precisão inter-dia foi avaliada pela da análise da IRD, em dois dias 

diferentes, nas concentrações citadas acima. A exatidão intra e inter-dias foi avaliada nas 

mesmas condições e concentrações descritas para a precisão. 

Conforme preconizado, para os testes de precisão e exatidão não são admitidos valores 

fora da faixa de ± 15 % (quinze por cento) do valor nominal (ANVISA, 2003). 

 

� Robustez 
 

A robustez, ou seja, a medida da capacidade do método permanecer inalterado por 

pequenas mudanças deliberadas nas condições eletroforéticas foi estudada para soluções 

padrão de IRD, analisando-as em condições ligeiramente alteradas a partir do método 

definido. O teste de robustez foi avaliado usando um delineamento fatorial em dois níveis: 

alto e baixo, 24-1 (oito experimentos), realizado pela seleção de quatro fatores: concentração 

do tampão borato de sódio, pH, concentração SBE-β-CD e temperatura de capilar. Os fatores 

e seus níveis avaliados neste estudo são apresentados na tabela 3.1.  

 

Tabela 3.1. Variáveis selecionadas como fatores e valores escolhidos como níveis para 
avaliação da robustez do método  

Fatores Valor ótimo Nível Baixo Nível Alto 

pH da solução Tampão 9,3 9,1 9,5 
Concentração do Tampão (mmol L-1) 15,0 13,0 17,0 
Porcentagem de SBE-β-CD (%, m/v) 2,5 2,3 2,7 
Temperatura do Capilar (ºC) 25,0 23,0 27,0 

 

As respostas obtidas, tempo de migração, resolução e área, foram processadas pelo 

software Minitab estatística 14 (State College, Pennsylvania, EUA) para avaliar a 

significância dos efeitos. 
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3.6. Aplicações do Método 
 

33..66..11..  EEssttuuddoo  ddee  EEssttaabbiilliiddaaddee  ––  TTeessttee  ddee  EEssttrreessssee  

 

Estudos de estabilidade foram realizados de modo a fornecer indicação da estabilidade 

da IRD e seletividade do método proposto. Estes estudos foram realizados seguindo o modelo 

proposto por Fakhari et al. (2008). Degradação forçada em condições de estresse como 

hidrólise ácida, básica e oxidação e também exposição à luz foi realizada para avaliar a 

capacidade do método proposto para separar os enantiômeros da IRD de seus produtos de 

degradação: 

 

� Hidrólise ácida e alcalina 

 

Para os estudos de hidrólise ácida ou básica, houve a necessidade de uma prévia 

solubilização do padrão da IRD em metanol devido à presença de precipitado quando o 

fármaco é dissolvido diretamente em solução ácida ou básica. As soluções empregadas para 

hidrólise ácida e básica foram 0,08 mol L-1 de HCl e 0,08 mol L-1 de NaOH, respectivamente. 

Estas soluções foram adicionadas à solução metanólica de IRD obtendo-se, ao final, uma 

mistura de solução ácida ou básica:metanol (80:20, v/v) na concentração de 800 µg mL-1 de 

IRD (mistura racêmica). Estas soluções foram armazenadas ao abrigo da luz e mantidas à 

temperatura ambiente durante o tempo de exposição aos meios.  

Para este estudo, os tempos de exposição aos respectivos meios (ácido ou básico) 

foram 0, 15, 30, 60, 240 e 1440 min. Ao final destes tempos as amostras foram diluídas em 

uma solução de água:metanol (80:20, v/v), a fim de obter uma solução na concentração de 

200 µg mL-1 do racemato. 

 

� Oxidação 

 

De forma semelhante ao estudo em meio ácido ou básico, a IRD foi solubilizada 

inicialmente em metanol. Após o preparo desta solução foi adicionado peróxido de hidrogênio 

1,5 %, obtendo-se assim, uma solução de peróxido de hidrogênio-metanol (80:20, v/v) na 

concentração de 800 µg mL-1. Para este estudo os tempos de exposição da IRD na solução de 

peróxido foram 0, 15, 30, 60, 240 e 1440 min. Ao final destes tempos as amostras foram 
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diluídas em uma solução de água-metanol (80:20, v/v), a fim de obter uma solução na 

concentração de 200 µg mL-1 do racemato. 

 

� Fotoestabilidade 

 

O estudo de fotoestabilidade foi realizado pela exposição à luz ultra-violeta em 254 

nm, em lâmpada de mercúrio Hg de baixa pressão (DESAGA, Heidelberg, Alemanha) 

instalado em um gabinete de cromatografia em camada delgada. A solução para uso no estudo 

de fotodegradação (800 µg mL-1) foi preparada em metanol e exposta à luz, sendo os tempos 

de exposição de 0, 24, 48, 72 e 96 h, a uma distância de 10 cm entre a fonte emissora e a 

solução de amostra. Antes da análise eletroforética, concentrações finais de 200 µg mL-1  da 

IRD foram preparadas por diluição em uma mistura de água-metanol (80:20, v/v), e, em 

seguida, as soluções foram analisados conforme já descrito. 

 

33..66..22..  AAnnáálliissee  ddee  FFoorrmmuullaaççããoo  FFaarrmmaaccêêuuttiiccaa  

 

Cápsulas do fármaco, com teor declarado de 5 mg da mistura racêmica de IRD foram 

analisadas. Dez cápsulas foram exatamente pesadas e seus conteúdos foram cuidadosamente 

misturados e pulverizados com auxílio de gral e pistilo, de modo a se obter um pó fino. Uma 

quantidade equivalente a 10 mg da mistura racêmica de IRD foi pesada e transferida para um 

balão volumétrico de 10 mL e aproximadamente 6 mL de acetonitrila  foram adicionados. A 

mistura foi então mantida em banho ultrassônico durante 10 min e, em seguida aferido o 

volume. Após isto, esta solução foi centrifugada a 1.800 g durante 15 min, a 4 °C e uma 

alíquota de 2 ml do sobrenadante foi então transferida para outro balão volumétrico de 10 mL, 

e o volume completado com metanol. Ao final deste processo uma solução de concentração 

nominal de 200 µg mL-1 da mistura racêmica foi analisada. Esta análise foi realizada em dois 

lotes diferentes em dois dias consecutivos e em triplicata. Os resultados foram expressos em 

porcentagem da quantidade declarada. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Otimização do Método 
 

A separação enantiomérica da IRD e a separação de seu metabólito foi otimizada pela 

avaliação de diversos parâmetros, incluindo o eletrólito de corrida (tipo, concentração e pH), 

seletor quiral (tipo e concentração), tensão aplicada e temperatura do capilar.  

Como a IRD é uma DHP neutra (BOATTO et al., 2003), os experimentos iniciais 

foram feitos com eletrólitos de corrida constituídos por tampão fosfato de sódio 50 mmol L-1 

pH 7,0 e borato de sódio 50 mmol L-1 pH 9,3. Quando solução tampão fosfato de sódio foi 

empregada, nenhum pico foi observado antes de 20 min, enquanto que em solução tampão 

borato de sódio houve a migração da IRD. Assim, a solução tampão borato de sódio foi 

selecionada para a os demais experimentos. 

A seleção da CD adequada para a separação quiral foi feita inicialmente considerando 

a forma e o tamanho do analito e da CD. Inicialmente foram avaliadas a β-CD nativa e a HP-

β-CD. Entretanto, com estas CDs não foi possível obter a enantiosseparação da IRD (figura 

3.2A). Isto ocorre em virtude das CDs neutras não apresentarem carga em nenhum valor de 

pH (BLANCO; VALVERDE, 2003) e, nessas condições, estas são movidos apenas pelo EOF, 

assim como fármacos de caráter neutro. Empregando a S-β-CD, nenhuma separação foi 

observada, como mostrado na figura 3.2B, possivelmente devido ao impedimento da interação 

hidrofóbica entre o analito e a cavidade da CD, provocado pelo grupo sulfato ligado à CD 

(GILAR; UHROVA; TESAROVA, 1996; CHRISTIANS; HOLZGRABE, 2000). Utilizando 

a CM-β-CD, uma CD carregada negativamente, foi observada uma discreta separação dos 

enantiômeros da IRD (figura 3.2C) e utilizando a SBE-β-CD, uma CD de caráter aniônico, foi 

possível obter uma resolução entre os enantiômeros da IRD (figura 3.2D). Assim, a SBE-β-

CD foi selecionada para estudos posteriores. 



 

Figura 3.2. Influência de diferentes CD na resolução dos enantiômeros da IRD. A) HP
m/v); B) S-β-CD (1,0 %, m/v); C) CM
eletroforéticas: capilar de sílica fundida com 
efetivo, tampão borato de sódio 50 mmol L
concentração de cada enantiômero da IRD na amostra analisada foi 100 

 

 

A concentração do eletrólito de 

com a finalidade de melhorar a seletividade da separação. Experimentos usando diferentes 

concentrações de tampão borato

finalidade de alcançar a máxima eficiência, menor tempo de migração e a melhor 

entre os enantiômeros da IRD e a impureza D. 

A concentração do eletrólito de corrida influencia o EO

de migração do analito. Conforme apresentado na figura 3.3A, a enantiosseparação foi 

alcançada para todas as concent

foi observado com o aumento da concentração do eletrólito (figuras 3.3B). Este fato pode ser 

explicado pelo aumento na viscosidade do meio

acarreta a diminuição do potencial zeta

(TAGLIARO; TURRINA; SMITH, 

Com base nestes resultados a solução tampão borato de sódio 15 

as demais análises, por manter o compromisso entre a resolução e o tempo de análise.

 

de diferentes CD na resolução dos enantiômeros da IRD. A) HP
CD (1,0 %, m/v); C) CM-β-CD (1,0 %, m/v) e D) SBE-β-CD (2,0 %, m/v). Condições 

eletroforéticas: capilar de sílica fundida com 50 µm de diâmetro interno e 50 cm 
tampão borato de sódio 50 mmol L-1, pH 9,3, tensão de 20 kV e Temp.

concentração de cada enantiômero da IRD na amostra analisada foi 100 µg mL-1. 

A concentração do eletrólito de corrida é outro parâmetro importante a ser contro

com a finalidade de melhorar a seletividade da separação. Experimentos usando diferentes 

concentrações de tampão borato de sódio (15 - 100 mmol L-1) foram realizados com a 

finalidade de alcançar a máxima eficiência, menor tempo de migração e a melhor 

entre os enantiômeros da IRD e a impureza D.  

A concentração do eletrólito de corrida influencia o EOF e por consequência o tempo 

de migração do analito. Conforme apresentado na figura 3.3A, a enantiosseparação foi 

alcançada para todas as concentrações avaliadas, porém um aumento no tempo de migração 

foi observado com o aumento da concentração do eletrólito (figuras 3.3B). Este fato pode ser 

aumento na viscosidade do meio e pelo aumento da força iônica, o que 

o potencial zeta e consequentemente leva a uma redução no

TAGLIARO; TURRINA; SMITH, 1996; TAGLIARO et al., 1998; WEINBERGER

Com base nestes resultados a solução tampão borato de sódio 15 mmol L-1 foi escolhida para 

er o compromisso entre a resolução e o tempo de análise.
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de diferentes CD na resolução dos enantiômeros da IRD. A) HP-β-CD (1,0 %, 
CD (2,0 %, m/v). Condições 

cm de comprimento 
Temp. de 25 °C. A 

é outro parâmetro importante a ser controlado 

com a finalidade de melhorar a seletividade da separação. Experimentos usando diferentes 

) foram realizados com a 

finalidade de alcançar a máxima eficiência, menor tempo de migração e a melhor resolução 

e por consequência o tempo 

de migração do analito. Conforme apresentado na figura 3.3A, a enantiosseparação foi 

rações avaliadas, porém um aumento no tempo de migração 

foi observado com o aumento da concentração do eletrólito (figuras 3.3B). Este fato pode ser 

e pelo aumento da força iônica, o que 

leva a uma redução no EOF 

EINBERGER, 2000). 

foi escolhida para 

er o compromisso entre a resolução e o tempo de análise. 



 

Figura 3.3. Efeito da concentração da solução tampão borato de sódio na resolução (A) e no tempo de 
migração (B) dos enantiômeros da IRD.
µm de diâmetro interno e 50 cm 
(2,0 %, m/v), tensão de 20 kV e 
amostra analisada foi 100 µg mL
 

 

A porcentagem da CD tem influ

aumentada pelo aumento da percentagem de CD até um valor máximo (que depende da 

constante de associação entre os analitos e o seletor quiral

DESIDERIO, 1998; RIZZI, 2001)

%, m/v) sobre o tempo de migração e a resolução foi investigado. 

A separação quiral foi alcançada para todas as porcentagens testadas. 

aumento da porcentagem de SBE

migração mais longos (figuras 

favorável com o seletor quiral sob as condições de análise. Mediante os dados apresentados e 

a melhor resolução e tempo de análise, a porcentagem de 2,5 % de SBE

para análises posteriores. 

Efeito da concentração da solução tampão borato de sódio na resolução (A) e no tempo de 
migração (B) dos enantiômeros da IRD. Condições eletroforéticas: capilar de sílica fundida com 

cm de comprimento efetivo, tampão borato de sódio pH 9,3, 
tensão de 20 kV e Temp. de 25 °C. A concentração de cada enantiômero da IRD na 

g mL-1. 

A porcentagem da CD tem influência significativa na resolução quiral, a qual pode ser 

aumentada pelo aumento da percentagem de CD até um valor máximo (que depende da 

constante de associação entre os analitos e o seletor quiral) (FANALI

, 2001). O efeito das diferentes porcentagens de SBE

/v) sobre o tempo de migração e a resolução foi investigado.  

A separação quiral foi alcançada para todas as porcentagens testadas. 

aumento da porcentagem de SBE-β-CD proporcionou uma maior resolução e tempos d

migração mais longos (figuras 3.4A e B). Este fato é provavelmente devido à complexação 

favorável com o seletor quiral sob as condições de análise. Mediante os dados apresentados e 

a melhor resolução e tempo de análise, a porcentagem de 2,5 % de SBE-β-CD
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Efeito da concentração da solução tampão borato de sódio na resolução (A) e no tempo de 
eletroforéticas: capilar de sílica fundida com 50 

tampão borato de sódio pH 9,3, SBE-β-CD 
de 25 °C. A concentração de cada enantiômero da IRD na 

ência significativa na resolução quiral, a qual pode ser 

aumentada pelo aumento da percentagem de CD até um valor máximo (que depende da 

FANALI; ATURKI; 

entagens de SBE-β-CD (1 - 3 

A separação quiral foi alcançada para todas as porcentagens testadas. Entretanto, o 

CD proporcionou uma maior resolução e tempos de 

devido à complexação 

favorável com o seletor quiral sob as condições de análise. Mediante os dados apresentados e 

CD foi escolhida 



 

 
Figura 3.4. Efeito da porcentagem de SBE
enantiômeros da IRD. Condições 
interno e 50 cm de comprimento efetivo,
kV e Temp. de 25 °C. A concentração de cada enantiômero da IRD na amostra analisada foi 100 
mL-1. 
 
 

Após a escolha do seletor quiral e do eletrólito, a influência da temperatura

foi avaliada. O aumento da temperatura de 15 para 30 ºC afetou a resol

(figuras 3.5A). Este efeito pode ser atribuído à 

como, a mobilidade de analitos, a cinética e 

formado entre o analito e a CD

uma diminuição da constante de associação

um  aumento da energia de rotação e/

interior ou na parte superior d

BLASCHKE, 1993; LINDNER; BOHS; SEIDEL

 

Efeito da porcentagem de SBE-β-CD na resolução (A) e no tempo de migração (B) dos 
Condições eletroforéticas: capilar de sílica fundida com 50 

mprimento efetivo, tampão borato de sódio 15 mmol L-1, pH 9,3, tensão de 20 
de 25 °C. A concentração de cada enantiômero da IRD na amostra analisada foi 100 

Após a escolha do seletor quiral e do eletrólito, a influência da temperatura

foi avaliada. O aumento da temperatura de 15 para 30 ºC afetou a resolução negativamente 

A). Este efeito pode ser atribuído à temperatura influenciar vários parâmetros, tais 

dade de analitos, a cinética e a termodinâmica do complexo

CD (FANALI, 1997, 2000). O aumento da temperatura provoca 

uma diminuição da constante de associação de complexo analito-CD (FANALI

umento da energia de rotação e/ou vibração, diminuindo a fixação dos enantiô

interior ou na parte superior da CD e, assim, diminui a enantiosseletividade (

LINDNER; BOHS; SEIDEL, 1995). 
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CD na resolução (A) e no tempo de migração (B) dos 
50 µm de diâmetro 

, pH 9,3, tensão de 20 
de 25 °C. A concentração de cada enantiômero da IRD na amostra analisada foi 100 µg 

Após a escolha do seletor quiral e do eletrólito, a influência da temperatura do capilar 

ução negativamente 

temperatura influenciar vários parâmetros, tais 

ca do complexo de inclusão 

. O aumento da temperatura provoca 

ANALI, 1997), por 

o a fixação dos enantiômeros no 

(HEUERMANN; 
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Figura 3.5. Efeito da temperatura na resolução (A) e no tempo de migração (B) dos enantiômeros da 
IRD. Condições eletroforéticas: capilar de sílica fundida com 50 µm de diâmetro interno e 50 cm de 
comprimento efetivo, tampão borato de sódio 15 mmol L-1, pH 9,3, tensão de 20 kV, porcentagem de 
SBE-β-CD de 2,5 % . A concentração de cada enantiômero da IRD na amostra analisada foi 100 µg 
mL-1. 

 

Diferentemente da resolução, o aumento da temperatura de 15 para 30 ºC afetou de 

modo positivo o tempo de migração (figuras 3.5 B). Com o aumento da temperatura, o tempo 

de migração diminui devido à redução da viscosidade do eletrólito de corrida 

(WEINBERGER, 2000). Assim, para manter o compromisso entre a resolução e o tempo de 

migração, a temperatura de 25 ºC foi selecionada para as análises posteriores. 

A influência da tensão aplicada foi avaliada em diferentes níveis: 15, 20, 25 e 30 kV. 

A velocidade eletroforética está relacionada com a mobilidade dos íons na solução e com a 

tensão aplicada (ALTRIA, 1996; TAGLIARO; TURRINA; SMITH, 1996; WEINBERGER, 

2000). Desse modo, um aumento da tensão aplicada no capilar leva a uma redução nos tempos 

de migração e na resolução dos compostos.  

Uma boa resolução, picos mais simétricos e razoáveis tempos de migração foram 

encontrados quando uma tensão de 30 kV foi utilizada (figuras 3.6 A e B). 

 



 

Figura 3.6. Efeito da tensão na resolução (A) e no tempo de migração (B) dos enantiômeros da IR
Condições eletroforéticas: capilar de sílica fundida com 
comprimento efetivo, tampão borato de sódio 
de cada enantiômero da IRD na amostra analisada foi 100 

 

Após a otimização das condições analíticas

utilizando um capilar de sílica fundida não revestido

50 µm, 50 cm de comprimento efetivo, empregando 

L-1 pH 9,3 adicionado de  2,5 % de SBE

detecção em 239 nm. As outras condições empregadas foram: injeção hidrodinâmica (pressão 

de 50 mbar por 7,5 s e temperatura 

resolução de 5,9, com tempo de migração de 6,5 min. para a 

(S)-IRD (figura 3.7). 

Para estabelecer a ordem de 

análise semipreparativa nas condições estab

foram analisados utilizando o procedimento 

estabelecida, sendo o primeiro enantiômero e migrar a 

Efeito da tensão na resolução (A) e no tempo de migração (B) dos enantiômeros da IR
eletroforéticas: capilar de sílica fundida com 50 µm de diâmetro interno e 

tampão borato de sódio 15 mmol L-1, pH 9,3  e Temp. de 25 °C. A concentração 
de cada enantiômero da IRD na amostra analisada foi 100 µg mL-1. 

das condições analíticas, a enantiosseparação foi realizada 

utilizando um capilar de sílica fundida não revestido internamente, com diâmetro interno de 

cm de comprimento efetivo, empregando solução tampão borato de sódio 15

2,5 % de SBE-β-CD como eletrólito de corrida, 30 kV de tensão e 

detecção em 239 nm. As outras condições empregadas foram: injeção hidrodinâmica (pressão 

de 50 mbar por 7,5 s e temperatura do capilar de 25 ºC). Nestas condições foi obtida uma 

tempo de migração de 6,5 min. para a (-)-(R)-IRD e 6,8 min para a 

Para estabelecer a ordem de migração, os enantiômeros puros da IRD (obtidos

análise semipreparativa nas condições estabelecidas por Rask, Angelo e Christensen

utilizando o procedimento analítico descrito acima e a ordem de migração 

estabelecida, sendo o primeiro enantiômero e migrar a (-)-(R)-IRD e o segundo a 
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Efeito da tensão na resolução (A) e no tempo de migração (B) dos enantiômeros da IRD. 
de diâmetro interno e 50 cm de 

de 25 °C. A concentração 

, a enantiosseparação foi realizada 

, com diâmetro interno de 

tampão borato de sódio 15 mmol 

CD como eletrólito de corrida, 30 kV de tensão e 

detecção em 239 nm. As outras condições empregadas foram: injeção hidrodinâmica (pressão 

es foi obtida uma 

e 6,8 min para a (+)-

os da IRD (obtidos pela 

, Angelo e Christensen (1998)) 

acima e a ordem de migração 

e o segundo a (+)-(S)-IRD. 



 

Figura 3.7. Eletroferograma 
D. (1) impureza D; (2) (-
de sílica fundida com 50 
tampão borato de sódio 15 mmol L
porcentagem de SBE-β-CD de 2,5 % . A concentração de cada enantiômero da IRD na 
amostra analisada foi 100 

 

4.2. Validação do Método
 

� Estabilidade no auto-injetor e 

 

A tabela 3.2 mostra os resultados obtidos na avaliação da est

padrão dos enantiômeros da IRD em intervalos de tempo diferentes no auto

valores de CV (%) obtidos foram

respectivamente. Os dados obtidos nesses experimentos mostram que o

8 h no auto-injetor, pois não foram observadas diferenças significativas das médias (

> 0,05). Assim, os enantiômeros da IRD foram considerados estáveis 

 

Tabela 3.2.
enantiômeros da IRD no auto

Tempo (h)

1 

2 

3 

4 

6 

8 
CV (%)

a Media da análise em triplicata; 

Eletroferograma referente à análise dos enantiômeros da IRD e da impureza 
-)-(R)-IRD e (3) (+)-(S)-IRD. Condições eletroforéticas: 

de sílica fundida com 50 µm de diâmetro interno e 50 cm de comprimento efetivo, 
tampão borato de sódio 15 mmol L-1, pH 9,3, tensão de 30 kV,  Temp. 2

CD de 2,5 % . A concentração de cada enantiômero da IRD na 
amostra analisada foi 100 µg mL-1. 

étodo 

injetor e system suitability 

.2 mostra os resultados obtidos na avaliação da estabilidade das soluções 

padrão dos enantiômeros da IRD em intervalos de tempo diferentes no auto

s foram de 2,9 e 3,3 % para o (-)-(R)-IRD e (+)

. Os dados obtidos nesses experimentos mostram que o padrão foi estável até 

injetor, pois não foram observadas diferenças significativas das médias (

> 0,05). Assim, os enantiômeros da IRD foram considerados estáveis por 8 h no auto

.2. Teste de estabilidade da solução padrão dos 
enantiômeros da IRD no auto-injetor 

Tempo (h) 
(-)-(R)-IRD (+)-(S)-IRD 

% encontradaa % encontradaa 

 101,99 102,03 

 101,43 102,45 

 94,38 94,60 

 95,62 95,39 

 97,92 97,83 

 97,84 97,00 
CV (%)b 2,90 3,27 

Media da análise em triplicata; b  coeficiente de variação 
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IRD e da impureza 

Condições eletroforéticas: capilar 
âmetro interno e 50 cm de comprimento efetivo, 

Temp. 25 °C, 
CD de 2,5 % . A concentração de cada enantiômero da IRD na 

abilidade das soluções 

padrão dos enantiômeros da IRD em intervalos de tempo diferentes no auto-injetor. Os 

IRD e (+)-(S)-IRD, 

padrão foi estável até 

injetor, pois não foram observadas diferenças significativas das médias (valor de p 

por 8 h no auto-injetor.  
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O teste de system suitability do sistema eletroforético foi realizado antes de se executar 

a validação. Oito replicatas de injeções de soluções padrão foram feitas e o tempo de 

migração, fator de cauda, número de pratos e resolução foram determinados. Em todas as 

análises a resolução foi maior do que 2,0, o número de pratos foi de aproximadamente 

200.000, o fator de cauda foi menor do que 2 e o CV (%) do tempo de migração foi menor do 

que 2,0 % (tabela 3.3). Assim, o sistema foi considerado adequado para a realização das 

análises. 

 

Tabela 3.3. Resultados do teste system suitability para a análise dos enantiômeros da IRD 

Parâmetro 
Valor 

Recomendado 
USP para HPLC 

Dia 
Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo 
CV (%) 

(-)-(R)-IRD   n = 8 a 

Tempo de Migração CV (%)b < 2 
1 6,32 6,62 1,8 
2 6,50 6,64 0,7 

Fator de cauda (TF) TF < 2 
1 0,82 1,05 7,8 
2 0,81 0,99 6,1 

Número de Pratos Valores > 2.000 
1 224.216 239.540 2,7 
2 187.441 205.725 3,7 

(+)-(S)-IRD   n = 8 a 

Tempo de Migração CV (%)b < 2 
1 6,58 6,93 1,9 
2 6,79 6,95 0,8 

Fator de cauda (TF) TF < 2 
1 0,73 0,90 6,5 
2 0,75 0,93 7,9 

Número de Pratos Valores > 2.000 
1 233.716 291.672 7,9 
2 218.201 254.807 5,5 

Resolução Valores > 2 
1 5,12 5,37 3,9 
2 5,06 5,40 1,5 

a Valores referentes a análise de oito replicatas; b coeficiente de variação 
 
 

 
� Seletividade 

  

 Conforme pode-se verificar na figura 3.8A–D, após a realização das análises nas 

amostras de padrão submetidas ao estudo de estabilidade, o método demonstrou ser seletivo 

para os enantiômeros da IRD, pois nenhum interferente/produto de degradação foi detectado 

no tempo de migração dos enantiômeros. Observa-se também que nas condições de estresse, 

tais como ácido, base, peróxido de hidrogênio e luz UV, não houve interferência significativa 

na resolução de enantiômeros. Adicionalmente, a pureza dos picos da solução padrão (n = 3, 

para 200 µg mL-1 da mistura racêmica) e amostras após degradação (n = 3) foram 

comparados, apresentando valores de 99,95 %, mostrando não haver co-migração de outro 
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produto. Mesmo sendo a impureza D, uma impureza passível de ocorrer, devido à 

fotodegradação da IRD, esta não foi observada nos eletroferogramas. 

 

 
Figura 3.8. Eletroferogramas típicos de IRD depois de: (A) fotodegradação - UV 254 nm; (B) 
hidrólise básica; (C) hidrólise ácida; (D) degradação oxidativa. Condições eletroforéticas: capilar de 
sílica fundida de diâmetro interno de 50 µm e 50 cm de comprimento efetivo, solução tampão borato 
de sódio 15 mmol L-1, pH 9,3 contendo 2,5 % de SBE-β-CD, como eletrólito de corrida, tensão de 30 
kV, Temp. de 25 ºC, detecção em 239 nm; injeção (50 mbar por 7,5 s). Amostras analisadas após 240 
min de incubação. 
 
 

� Linearidade 

 

As curvas de calibração realizadas apresentaram linearidade no intervalo de 25 a 150 

µg mL-1 para cada enantiômero da IRD. A tabela 2.4 apresenta as equações lineares e 

respectivos coeficientes de correlação linear (r) das curvas analíticas para os enantiômeros da 

IRD. Os valores dos coeficientes de correlação foram de 0,997, para ambos enantiômeros. A 

validade estatística dos valores experimentais obtidos para as curvas analíticas foi avaliada 

pela análise de variância (ANOVA, Lack of fit), mostrando que não houve desvio de 

linearidade, pois os valores de p foram maiores que 0,05 e F menores que 3,0. A análise de 

variância apresentados foi realizada pelo programa estatístico Minitab Release versão 14 

(State College, Pennsylvania, EUA). 
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Tabela 3.4. Linearidade, limite de detecção e quantificação do método 

Enantiômero LDa      LQa      
Equação 
Linearb Intervalo  rc 

ANOVA lack of fit 

Valor de 
(F) 

Valor 
de (p)  

(-)-(R)-IRD 4,27 12,93 y = 0,19x – 0,10 25 - 150 0,997 1,05 0,40 

(+)-(S)-IRD 4,25 12,88 y = 0,20x – 0,37 25 - 150 0,997 0,36 0,78 
a Valores expressos em µg mL-1; b Curva de calibração analítica foram preparadas em triplicatas (n = 3) para as 
concentrações de 25, 50, 75, 100 and 150 µg mL-1 dos enantiômeros da IRD; y = ax + b, em que y é a área do 
pico do analito, a é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear e x é a concentração da solução medida em µg 
mL-1; c Coeficiente de correlação  

 

� LD e LQ 

 

O LD e LQ do método eletroforético foram calculados baseados nos parâmetros da 

curva analítica e foram de 4,2 e 12,9 µg mL-1, respectivamente, para ambos enantiômeros da 

IRD. Os valores são apresentados na tabela 3.4. 

 

� Precisão e Exatidão 

 

A precisão e exatidão do método foram avaliadas pelo cálculo do CV (%) e o erro 

relativo (ER, %), respectivamente, para três determinações dos enantiômeros da IRD em três 

níveis de concentração (baixo, médio e alto) em dois dias diferentes sob as mesmas condições 

de análise. A tabela 3.5 mostra os resultados dos ensaios intra-dia e inter-dia. Estes resultados 

confirmam que a precisão e exatidão do método estão dentro dos limites recomendados pelos 

órgãos reguladores. 

 

Tabela 3.5. Precisão e exatidão do método de análise dos enantiômeros da IRD 
Parâmetros (-)-(R)-IRD (+)-(S)-IRD 

Concentração Nominal (µg mL-1) 50,00 100,00 150,00 50,00 100,00 150,00 

Intra-dia (na = 3)       

Concentração analizada (µg mL-1) 51,93 99,66 150,93 50,57 100,57 149,81 

Precisão (CV, %)b 3,87 2,66 2,72 4,52 3,50 3,16 

Exatidão (ER, %)c 3,86 -0,34 0,62 3,15 0,57 - 0,13 

Inter-dia (nd = 2)       

Concentração analizada (µg mL-1) 51,97 98,39 151,32 50,72 99,97 151,33 

Precisão (CV, %) 3,46 4,60 1,65 2,99 2,87 1,42 

Exatidão (ER, %) 3,95 -1,61 0,88 1,44 -0,03 0,89 
a n = número de determinações; b coeficiente de variação; c erro relativo; d n = número de dias 
 



 

� Robustez 

 

Na deterninação da robustez do mé

análise fatorial plotada no gráfico de Pareto. As respostas obtidas foram processadas pelo 

software estatístico Minitab 14

A variação da temperatura e do pH do eletról

tempo de migração dos enantiômeros da IRD, como mostrado para o (+)

3.9 D, o que deixa claro que estes parâmetros devem ser controlados durante as análises. 

Entretanto, os outros parâmetros avali

determinação das concentrações dos 

resolução entre eles (figura 3.9C).

 

Figura 3.9. Gráfico de Pareto representando os efeitos das variáveis e suas interações na
(R)-IRD; (B) área (+)-(S)-IRD; (C) resolução entre (
de (+)-(S)-IRD. 
 
 

 

 

Na deterninação da robustez do método, a significância dos efeitos foi avaliada pela 

análise fatorial plotada no gráfico de Pareto. As respostas obtidas foram processadas pelo 

estatístico Minitab 14 (State College, Pennsylvania, EUA).  

A variação da temperatura e do pH do eletrólito interferiram de forma significativa no 

tempo de migração dos enantiômeros da IRD, como mostrado para o (+)-(S)

D, o que deixa claro que estes parâmetros devem ser controlados durante as análises. 

Entretanto, os outros parâmetros avaliados não afetaram de maneira significativa a 

determinação das concentrações dos enantiômeros da IRD (figuras 3.9A e 

resolução entre eles (figura 3.9C). 

. Gráfico de Pareto representando os efeitos das variáveis e suas interações na
IRD; (C) resolução entre (-)-(R)-IRD e (+)-(S)-IRD; (D) tempo de migração 
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todo, a significância dos efeitos foi avaliada pela 

análise fatorial plotada no gráfico de Pareto. As respostas obtidas foram processadas pelo 

ito interferiram de forma significativa no 

(S)-IRD na figura 

D, o que deixa claro que estes parâmetros devem ser controlados durante as análises. 

maneira significativa a 

A e 3.9B) nem a 

 
. Gráfico de Pareto representando os efeitos das variáveis e suas interações na: (A) área (-)-

IRD; (D) tempo de migração 
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4.3. Aplicações do Método 
 

44..33..11..  EEssttuuddoo  ddee  EEssttaabbiilliiddaaddee  

 

O padrão de IRD foi incubado em solução de HCl 0,08 mol L-1 por 1440 min. e 

apresentou sensibilidade a esta solução. O fármaco sofreu degradação gradual ao longo do 

tempo. Após 15 min. uma ligeira degradação foi observada, estatisticamente significativa (p < 

0,05), quando comparado com o tempo zero (amostra recém-preparada). A percentagem de 

degradação foi de 19,57 % para (-)-(R)-IRD e 20,76% para (+)-(S)-IRD no tempo de 240 min 

e no tempo de 1440 min uma maior degradação foi observada, 74,53 % para o (-)-(R)-IRD e 

74,44 % para (+)-(S)-(IRD). Em ambos os períodos, 240 e 1440 min, a degradação sofrida 

pelo fármaco apresentou um diferença estatística significativa (valores de p < 0,001) quando 

comparado a amostras recém-preparadas (figura 3.10). 

 

 

Figura 3.10. Estudo de degradação dos enantiômeros da IRD (200 µg mL-1 da mistura racêmica) pela 
exposição a condição ácida. Cada barra representa a média ± erro padrão médio (E.P.M.). Os símbolos 
adjacentes à barra representam o valor de p com nível de significância de 95 %, (one-way ANOVA 
seguido pelo pós-teste de Tukey) quando comparado com a amostra fresca. *p < 0,05; **p < 0,01; 
***p < 0,001. 

 
 

Sob condições alcalinas, foi observada uma degradação dos enantiômeros da IRD com 

diferença estatística significativa (p < 0,001) logo após 15 min. de incubação. Esta 

percentagem de degradação foi semelhante até o minuto 240, em que percentagens de 

degradação para os enantiômeros da IRD foram de 50,18 % para a (-)-(R)-IRD e 50,01 % para 
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(+)-(S)-IRD. Após este tempo, apenas 7,88 % da (-)-(R)-IRD e 8,86 % da (+)-(S)-IRD não 

haviam sofrido degradação, como pode ser observado na figura 3.11.  

 

 

Figura 3.11. Estudo de degradação dos enantiômeros da IRD (200 µg mL-1 da mistura racêmica) pela 
exposição a condição alcalina. Cada barra representa a média ± E.P.M. Os símbolos adjacentes à barra 
representam o valor de p, com nível de significância de 95 %, (one-way ANOVA seguido pelo pós-
teste de Tukey) quando comparado com a amostra fresca. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
  
 

 De acordo com os dados da literatura, a IRD é mais estável em condições ácidas do 

que em condições alcalinas (BARTLETT et al., 1998). A classe das 1,4-DHP é susceptível à 

degradação oxidativa quando expostas ao peróxido de hidrogênio, o que resulta na formação 

de um análogo de piridina (impureza D). O mesmo composto é formado quando a classe 1,4-

DHP é exposta à luz (FAKHARI et al., 2008). Após 240 min, a IRD foi mais instável sob 

condições oxidativas do que sob condições ácidas e alcalinas. Sob condições oxidativas, a 

percentagem de degradação foi 65,52 % para (-)-(R)-IRD e 65,07 % para (+)-(S)-IRD (figura 

3.12). Esta degradação se manteve até o término da exposição (1440 min) (p > 0,05). 
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Figura 3.12. Estudo de degradação dos enantiômeros da IRD (200 µg mL-1 da mistura racêmica) pela 
exposição a degradação oxidativa. Cada barra representa a média ± E.P.M. Os símbolos adjacentes à 
barra representam o valor de p, com nível de significância de 95 %, (one-way ANOVA seguido pelo 
pós-teste de Tukey) quando comparado com a amostra fresca. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
  

 

 A IRD é fotossensível em solução, assim como todos os compostos da classe 1,4-DHP 

(BARANDA et al., 2006; FAKHARI et al., 2008). Diferença estatística significativa em 24 

horas de estudo (p > 0,05) foi observada, em que a exposição à radiação UV causou 28,02 % 

de degradação para a (-)-(R)-IRD e 21,96 % para a (+)-(S)-IRD (figura 3.13). Devido à 

ausência do produto de fotodegradação, a impureza D, até a 24ª hora, o estudo foi realizado 

até a 96ª hora, para verificar a formação da impureza D. Após este período de tempo, foi 

observada 64,11 % de degradação para a (-)-(R)-IRD e 62,53 % para a (+)-(S)-IRD. Porém, 

ao final da 96ª hora nenhum pico referente à impureza D foi detectado, o que pode ser 

explicado pela baixa formação deste composto e/ou a formação de outros compostos não 

passíveis de detecção pelo método aqui apresentado. 
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Figura 3.13. Estudo de fotodegradação dos enantiômeros da IRD em solução metanólica (200 µg mL-1 

da mistura racêmica). Cada barra representa a média ± E.P.M. Os símbolos adjacentes à barra 
representam o valor de p, com nível de significância de 95 %, (one-way ANOVA seguido pelo pós-
teste de Tukey) quando comparado com a amostra fresca. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.  
  

44..33..22..  AAnnáálliissee  ddee  FFoorrmmuullaaççããoo  FFaarrmmaaccêêuuttiiccaa  

  

 O método proposto foi aplicado para determinação de enantiômeros da IRD em 

cápsulas disponíveis comercialmente. Os resultados obtidos foram satisfatórios em termos de 

exatidão e precisão, como indicado pelos valores de erro relativo (ER, %) e do coeficiente de 

variação (CV, %) (tabela 3.6).  

 

Tabela 3.6. Determinação dos enantiômeros da IRD em cápsulas 

 
Dia 1 

 
Cápsulas de IRD (5 mg)a 

Lote 
(-)-(R)-IRD 

 
(+)-(S)-IRD 

% encontradab CV (%)c ER (%)d % encontradab CV (%)c ER (%)d 
1 97,71 0,38 -0,02 98,12 0,28 -0,02 
2 100,72 3,88 0,01 100,91 2,73 0,01 

 
            

 
Dia 2 

 
Cápsulas de IRD (5 mg)a 

Lote 
(-)-(R)-IRD 

 
(+)-(S)-IRD 

% encontradab CV (%)c ER (%)d % encontradab CV (%)c ER (%)d 
1 101,64 0,87 -0,99 101,49 1,45 0,02 
2 102,04 0,81 -0,99 98,72 4,14 -0,01 

a Especificação do fabricante – mistura racêmica; b. Média da análise de três replicatas; c coeficiente de 
variação; d erro relativo 

  

 



 

 Os excipientes das cápsulas de IRD não interferiram na análise (figura 

quantificação está em acordo com o rotulado pelo fabricante.

 

Figura 3.14. Eletroferograma obtido na análise das cápsulas de IRD. Condições 
eletroforéticas: capilar de sílica fundida não revestido internamente, com diâmetro interno 
de 50 µm, 50 cm de comprimento efetivo, empregando solução tampão borato de sódio 
15 mmol L-1 pH 9,3 adicionado de 
de tensão e detecção em 239 nm. As outras condições empregadas foram: injeção 
hidrodinâmica (pressão de 50 mbar por 7,5 s e 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os excipientes das cápsulas de IRD não interferiram na análise (figura 

quantificação está em acordo com o rotulado pelo fabricante. 

Eletroferograma obtido na análise das cápsulas de IRD. Condições 
capilar de sílica fundida não revestido internamente, com diâmetro interno 

cm de comprimento efetivo, empregando solução tampão borato de sódio 
adicionado de  2,5 % de SBE-β-CD como eletrólito de corrida, 30 kV 

de tensão e detecção em 239 nm. As outras condições empregadas foram: injeção 
hidrodinâmica (pressão de 50 mbar por 7,5 s e Temp. do capilar de 25 ºC).  
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Os excipientes das cápsulas de IRD não interferiram na análise (figura 3.14) e a 

 
Eletroferograma obtido na análise das cápsulas de IRD. Condições 
capilar de sílica fundida não revestido internamente, com diâmetro interno 

cm de comprimento efetivo, empregando solução tampão borato de sódio 
CD como eletrólito de corrida, 30 kV 

de tensão e detecção em 239 nm. As outras condições empregadas foram: injeção 
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5. COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Este capítulo descreve o emprego da eletroforese capilar para a análise 

enantiosseletiva da IRD, sendo este, até o momento, o primeiro método descrito na literatura 

utilizando esta técnica. O método desenvolvido e validado mostrou ser simples, rápido, fácil e 

eficiente para análise dos enantiômeros da IRD por CE usando a SBE-β-CD como seletor 

quiral. A completa separação dos enantiômeros (Rs = 5,9) e da impureza D foi obtida em 7 

min. O desempenho analítico, em relação aos parâmetros linearidade, LQ, LD, precisão, 

exatidão, robustez e seletividade, estão de acordo com as exigências da ANVISA. O método 

foi aplicado em estudos de estabilidade e demonstrou que ambos enantiômeros da IRD são 

sensíveis às condições de estresse. Além disso, o método foi aplicado para análise dos 

enantiômeros da IRD em formulações farmacêuticas podendo ser utilizado rotineiramente na 

indústria farmacêutica como uma alternativa aos métodos por cromatografia líquida de alta 

eficiência. 
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Neste trabalho a técnica de CE foi empregada na determinação da proteína α1-AGP 

em plasma de pacientes com sepse e da proteína IFN α-2a em formulação farmacêutica, assim 

como para a análise enantiosseletiva do fármaco isradipina.  

Na análise da α1-AGP em amostras de plasma foi possível a quantificação de 

diferentes glicoformas desta proteína com valores confiáveis e desempenho analítico, em 

relação aos parâmetros avaliados, dentro do intervalo recomendado. A partir da aplicação do 

método em plasma de pacientes foi observado mudanças na quantificação das glicoformas da 

proteína entre voluntários sadios, pacientes com sepse grave e choque séptico. Isto pode ter 

implicações nas funções da α1-AGP, o que possibilita a realização de estudos farmacológicos 

adicionais. A CE tem sido uma escolha importante para a análise de glicoproteína, devido à 

sua rápida separação, alta resolução e potencial em fornecer informação adicional sobre 

glicoproteínas farmacêuticas.  

Para a análise do IFN α-2a os resultados obtidos a partir do desenvolvimento do 

método mostraram tempo relativamente curto de análise e a validação forneceu método com 

suficiente seletividade, precisão, exatidão e detectabilidade para a determinação do 

biofármacos na finalidade pretendida. Este método foi aplicado na análise do biofármaco em 

formulações farmacêuticas apresentando resultados dentro do intervalo preconizado pelo 

fabricante e órgãos regulamentadores. Este estudo é o primeiro relato de um método 

totalmente validado empregando a técnica CE em solução livre para análise do IFN α-2a, 

vindo a contribuir para melhorar o controle de qualidade, de forma a garantir maior segurança 

e eficácia do produto.  

Na análise enantiosseletiva dos enantiômeros da IRD o método desenvolvido e 

validado mostrou ser simples, rápido e eficiente, com completa separação dos enantiômeros 

em menos de 7 min, sendo este método de quantificação dos enantiômeros da IRD por CE 

inédito. O método foi aplicado na análise quantitativa dos enantiômeros da IRD em 

formulações farmacêuticas e em estudos de estresse, mostrando que os enantiômeros da IRD 

sofrem maior degradação sob condições alcalinas, frente às demais condições estudadas.  

Esta avaliação mostra claramente que a CE apresenta reais vantagens em relação aos 

métodos cromatográficos no campo da análise avançada, incluindo quiral, quantificação, 

identificação e aplicação. Portanto, as informações aqui apresentadas colocam a CE como 

parte integrante da investigação farmacêutica devido à sua enorme versatilidade, simplicidade 

de uso, qualidade de dados e custo. A CE mostrou-se particularmente interessante, devido ao 

baixo custo dos métodos decorrente, principalmente, da reduzida quantidade de reagentes 

usados e por fornecer métodos com suficiente resolução, seletividade, precisão, exatidão e 



130 
 

detectabilidade para as determinações dos compostos relacionados. Desta forma, sugere-se 

que a versatilidade da CE fornece uma ferramenta extremamente poderosa para obter 

informações quantitativas e qualitativas em todas as áreas de descoberta de fármacos, onde a 

técnica de HPLC já está bem estabelecida, incluindo proteômica, metabolômica e tecnologias 

de biomarcadores. 
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ANEXO I, Tabela - Diagnósticos clínicos, dados demográficos e índice prognóstico dos 

pacientes estudados. 

Paciente Diagnóstico 
infeccioso 

Comorbidades 
Agente 

Etiológico 
Sexo 

Idade 
(anos) 

AP II 

18 *Pielonefrite Nenhuma Não identificado F 81 13 

22 *Infecção do Trato 
Urinário 

Colostomia e 
Aneurisma 

Fungos 
leveduriformes F 78 13 

43 *Gastroenterite Depressão e 
Fribromialgia Não identificado F 58 9 

47 *Pneumonia Anemia 
Falciforme Não identificado M 63 25 

51 †Pielonefrite Nefrolitíase E. coli F 68 17 

MÉDIA 69,6 15,4 

AP II = Índice prognóstico APACHE II. *pacientes com sepse grave; † paciente com choque séptico. 
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ANEXO II, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título da Pesquisa: “Aplicação da Eletroforese Capilar para a análise de proteínas 

(Interferon alfa – IFN-α e α1-glicoproteína ácida – α1-AGP)” 

 

Pesquisadores responsáveis:  

• Profa. Dra. Cristiane Masetto de Gaitani – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto da USP – Departamento de Ciências Farmacêuticas – Controle de 
Qualidade de Fármacos e Medicamentos – Tel.: (16) 3602-4882; e-mail: 
crisgai@fcfrp.usp.br (Coordenadora do projeto e orientadora do aluno de Pós-
Graduação) 

• Fernando Armani Aguiar - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 
da USP – Departamento de Ciências Farmacêuticas – Controle de Qualidade de 
Fármacos e Medicamentos – Tel.: (16) 3602-4727; e-mail: fndarmani@fcfrp.usp.br 
(Pós-Graduando - Pesquisador Responsável) 

• Prof. Dr. José Fernando de Castro Figueiredo – Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP – Departamento de Clínica Médica – Divisão de Moléstias Infecciosas e 
Tropicais – Tel.: (16) 3602-2468; e-mail: jfcfigue@fmrp.usp.br (Responsável Clínico) 

• Maíra Peres Ferreira - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP – 
Departamento de Clínica Médica – Divisão de Moléstias Infecciosas e Tropicais Tel.: 
(16) 3941-2416 e-mail: maira@fcfrp.usp.br (Pós-Graduanda) 

 

� Informações para o paciente 

 

 O tratamento da hepatite C com interferon alfa associado com a ribavirina promove a 

eliminação do vírus da hepatite C somente em parte dos pacientes tratados. As razões para estas 

diferenças no resultado do tratamento não são totalmente conhecidas. Por este motivo, estamos 

convidando o(a) senhor(a) para participar do estudo denominado “Aplicação da eletroforese capilar 

para a análise de proteínas (Interferon alfa – IFN-α e α1-glicoproteína ácida – α1-AGP)” com o 

objetivo de quantificar o IFN-α por eletroforese capilar em material biológico (sangue) para, assim, 

saber se o medicamento está presente no sangue em quantidade suficiente para atuar no organismo, e 

por quanto tempo permanece na circulação. 

Caso concorde em participar, além de manter toda a rotina do seu atendimento habitual no 

ambulatório de hepatites, quando são realizados os exames de sangue indicados rotineiramente para o 

acompanhamento do seu tratamento, também serão coletadas amostras de sangue para que possamos 

quantificar o medicamento (interferon alfa) presente no sangue. De maneira que serão colhidos, na 
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rotina do seu atendimento médico, da veia do braço, uma amostra de sangue de 10 mL antes do início 

do tratamento, uma semana, 14 e 28 dias depois do início do mesmo. Para isso, usaremos agulha e 

seringa descartáveis, como é feito para os exames que são pedidos por seu médico. Uma vez 

submetido aos exames, este material será desprezado e não será armazenado. Todos os seus resultados, 

incluindo os obtidos a partir das amostras de sangue colhidas no seu atendimento médico de rotina, 

serão utilizados para a pesquisa. Não estão previstos benefícios aos participantes do estudo e nem 

haverá custos financeiros adicionais caso o(a) senhor(a) concorde em participar, uma vez que os 

procedimentos estão previstos para serem realizados nos dias em que o(a) senhor(a) deverá 

comparecer ao Hospital para as coletas habituais de sangue ou para suas consultas de rotina. Esses 

procedimentos não trarão risco ou problemas para sua pessoa, só o incômodo da picada da agulha e 

talvez alguma mancha azulada que poderá ficar, por alguns poucos dias, na pele do local de onde foi 

retirado o sangue. Dessa forma, não há previsão de danos decorrentes da pesquisa e, portanto, não 

estão previstas quaisquer formas de indenização para o(a) senhor(a). 

A sua participação nesta pesquisa não modificará o seu atendimento no Ambulatório de 

Hepatites e o(a) senhor(a) continuará a ser atendido(a) pela mesma equipe médica do Ambulatório.  

A sua participação no estudo é voluntária e caso o(a) senhor(a) não concorde em participar 

continuará a ser atendido(a) e tratado(a) no Hospital da mesma maneira como tem sido até agora. O 

seu nome será mantido em sigilo, isto é, ninguém ficará sabendo quem participou do estudo. Além 

disso, o(a) senhor(a) poderá pedir outros esclarecimentos aos pesquisadores responsáveis, a qualquer 

momento, antes ou durante o curso da pesquisa, e pedir para ser retirado(a) do estudo, mesmo depois 

dos exames de sangue terem sido realizados. 

 

 

Eu,____________________________________________, RG nº ____________ declaro ter 
sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Ou 

Eu,____________________________________________, RG nº _________________, 
responsável legal por ___________________________________________, RG nº 
_____________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como 
voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

 

Ribeirão Preto, _____ de ____________ de _______ 
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Nome:_______________________________ 

RG:_________________________________ 

 

      _____________________________ 
                Assinatura do paciente 
 

 

 

__________________________________________________ 
Pesquisador Responsável: Fernando Armani Aguiar 

Telefones: (16) 3602-3515 (Residência) 
(16) 3602 4727 (Laboratório) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:________________________________ 

RG:__________________________________ 

 

           _____________________________ 
   Assinatura da Testemunha 
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ANEXO III, Aprovação do Comitê de Ética Humano 
 

 
 



 

ANEXO IV, Cálculo do APACHE II
 
 

 

Cálculo do APACHE II 
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