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RESUMO 

Os contraceptivos ou anticoncepcionais orais (COs) são 

medicamentos constituídos por hormônios sexuais utilizados para prevenção 

da gravidez. São comercializados dois tipos de preparações contraceptivas 

de uso oral: as preparações combinadas que contêm estrogênio associado 

a progestogênio e as preparações contendo apenas progestogênio, 

conhecidas como "minipílulas". 

O objetivo da pesquisa foi validar um método analítico quantitativo 

para a determinação dos hormônios etinilestradiol (ETE), levonorgestrel 

(LEVO), gestodeno (GEST) e desogestrel (DESO), em combinações de 

COs, empregando a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 

Para as amostras do Grupo 1 (ETE + LEVO) foram padronizados dois 

métodos (métodos A e B). Foram analisadas 9 amostras desse Grupo, 

empregando-se apenas o método B em coluna RP-8 e acetonitrila/água 

(60/40 v/v) como fase móvel. As amostras do Grupo 2 (ETE + GEST) foram 

analisadas em coluna RP-8, fase móvel acetonitrila/água (50/50 v/v) em pH 

7 ,5, ajustado com NH4OH a 0,02M. A vazão imprimida para todas as 

análises foi de 0,8mUmin e a detecção efetuada em 215nm. 

Verificou-se que três lotes das amostras do Grupo 1 

apresentaram baixos teores de ETE, enquanto que em vários outros lotes, o 

conteúdo de progestogênio excedeu as especificações. Com relação às 

amostras do Grupo 2, pôde-se observar que apenas uma delas apresentou o 

conteúdo de estrogênio e progestogênio acima do declarado. 
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Sabendo-se que os principais efeitos tóxicos ocasionados por 

estes hormônios podem estar diretamente relacionados à susceptibilidade 

individual e à dosagem dos progestogênios, os dados obtidos na presente 

pesquisa indicam um aumento do risco associado ao uso destes COs. 
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ABSTRACT 

The hormone contraceptive pharmaceuticals are constituted of 

sexual hormones used to prevent pregnancy. Commercially, two types of oral 

contraceptive (OCs) are available: the associated preparations contain 

estrogen along with progestogen and other type containing progestogen 

alone, popularly known as mini-pills. 

The objective this work was to developed and validated 

quantitative method for determination of ethinylestradiol (ETE), 

levonorgestrel (LEVO), gestodene (GEST) and desogestrel (DESO), in 

associated OCs, through high performance liquid chromatography (HPLC). 

For samples of group 1 (ETE + LEVO), two methods were 

validated, namely, method A and method B. The samples of group 1 (9 

samples) were analyzed utilizing method B, RP-8 column and 

acetonitrile/water (60/40 v/v) as mobile phase. The samples of group 2 (ETE 

+ GEST) were analyzed utilizing RP-8 column and acetonitrile/water (50/50 

v/v) as mobile phase at pH 7.5 ajusted with 0.02M NH40H. The flow rate was 

0.8mUmin for both method and detection was made at 215nm. 

Among samples of the group 1, it was verified that 3 batches 

presented low ETE content, while in several other batches, the progestogen 

content exceeded the specifications. Only one sample of group 2 presented 

estrogen and progestogen level above the permitted limit. 
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The main toxic effects caused by these hormonas are directly 

related to the individual susceptibility and the dose of the progestogen. The 

data obtained in the present research indicates an elevated level of risk 

associated with the use of these OCs. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os estrogênios e os progestogênios são homõnios endógenos 

que desempenham muitas funções fisiológicas na mulher. O uso terapêutico 

desses homõnios é extremamente disseminado e suas ações 

farmacológicas refletem principalmente a extensão de suas atividades 

farmacológicas55 
, como a terapia de reposição hormonal e a contracepção 

oral46
•
55

• 

O controle eficaz da contracepção trouxe à sociedade um avanço 

incontestável, na medida em que facilitou a emancipação da mulher e sua 

participação no mercado de trabalho e ainda permitiu às famílias, mediante 

planejamento, a adequação entre número de filhos e suas condições 

econômicas. Também acarretou mudanças de mentalidade e costumes 

como a liberdade da prática sexual, paradoxalmente isso não se traduziu 

maior controle da natalidade, mas sim por aumento de gravidezes não 

desejadas ou aborto entre adolescentes 165
• 

Existem muitos métodos de contracepção praticados por 

mulheres e homens. Porém, o uso de contrapectivos orais (COs) é prática 

amplamente realizada no mundo inteiro por mulheres com vida sexual 

ativa 14,1ss_ 
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Na atualidade dispõe-se para uso clínico, de um grande número 

de anticoncepcionais orais contendo estrogênios e progestogênios. Estas 

preparações variam quimicamente e, como era de se esperar, exibem 

algumas diferenças bem definidas, embora apresentem muitas propriedades 

em comum53
. 

Logo que a anticoncepção hormonal foi liberada, milhares de 

mulheres passaram a usar os anticoncepcionais orais e, relatos freqüentes 

de efeitos indesejáveis começaram aparecer na década de 70. O 

reconhecimento de que esses efeitos eram doses-dependentes e a 

percepção de que os estrogênios e os progestogênios inibiam 

sinergicamente a ovulação, levou à redução das doses e ao 

desenvolvimento dos chamados anticoncepcionais de baixas doses. 

Os COs foram classificados em gerações conforme foram sendo 

introduzidos na terapêutica. Atualmente, a 3ª geração de COs, também 

chamadas de "pilulas modernas" ou de "baixa dosagem", é amplamente 

prescrita para a maioria das mulheres em idade reprodutiva. Embora, essa 

3ª geração de COs tenha sido introduzida na década de 80, ainda hoje 

muitos estudos clínicos continuam sendo desenvolvidos com o intuito de 

investigar a relação dos COs com o surgimento de inúmeras doenças 

cardiovasculares, cânceres e alterações metabólicas. 

Existem no comércio nacional muitas marcas de COs 

monofásicos de baixa dosagem comercializadas no mercado nacional 

disponíveis, produzidos por diferentes laboratórios. 
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Os COs de 2ª e 3ª geração apresentam baixas dosagens dos 

conteúdos estrogênico e progestogênico exigindo, portanto, metodologias 

analíticas sensiveis para quantificá-los com precisão e exatidão. Por estes 

motivos, no presente estudo escolheu-se a cromatografia liquida de alta 

eficiência (CLAE) para se determinar o teor de hormônios nas amostras de 

COs. 

É sabido que muitos efeitos tóxicos estão relacionados com a 

susceptibilidade individual, o uso prolongado e com a dosagem dos 

componentes hormonais. Desse modo, a determinação dos teores nas 

formulações comerciais é requerida como parâmetro de qualidade e 

segurança às usuárias de COs, de modo a reduzir e/ou minimizar os riscos 

associados ao uso e ao mesmo tempo, é importante o desenvolvimento de 

métodos analíticos precisos, exatos e sensíveis para avaliar se os 

laboratórios farmacêuticos realizam controle de qualidade adequado às 

dosagens declaradas nos rótulos. 



8 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. HORMÔNIOS ESTERÓIDES 

Por definição, hormônios são substâncias secretadas tanto por 

glândulas endócrinas, quanto por tecidos. São liberados na corrente 

sangüínea e transportados para outros tecidos, onde se ligam seletivamente 

a receptores específicos em células alvos54
• 
96

• 
152

. 

Apresentam diversas influências sobre o organismo humano, 

como por exemplo, no desenvolvimento infantil, na lactação de gestantes, na 

ativação da hipófise para a liberação de gonadotrofinas, entre outras. Podem 

pertencer a várias classes químicas 152 como: 

• Proteínas: hormônio do crescimento, prolactina, insulina, 

hormônio da paratireóide. 

• Glicoproteínas: hormônio folículo-estimulante, hormônio 

luteinizante, hormônio estimulante da tireóide. 

• Polipeptídeos: hormônio liberador de tirotropina, ocitocina, 

hormônio antidiurético, calcitocina, corticotropina, hormônio hipotalâmico, 

somatostatina. 

• Derivados de aminoácidos: epinefrina, tiroxina, melatonina. 

• Esteróides: estrogênio, progesterona, testosterona, cortisol. 
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Os hormônios esteróides constituem um grande grupo de 

substâncias que apresentam estrutura básica comum, o ciclopentano

peridrofenantreno. Estão inseridos entre os Hpides, em razão das suas 

origens metabólicas e algumas propriedades em comum, como por exemplo 

a solubilidade22
. Os hormônios esteróides são classificados em três grupos: 

estrogênios, que possuem 18 átomos de carbono, faltando o radical metila 

em C 1 O; androgênios constituídos de 19 átomos de carbono; e 

corticosteróides, que possuem uma cadeia lateral em C17 e são conhecidos 

como C21 ou grupo do pregnano 1º· 22
. 

Pela redução do colesterol (Figura 1), e ação enzimática da 

desmolase (ou simplesmente liase), que quebra a ligação C-C nas 

vizinhanças de um carbono terciário, são formados os esteróides mais 

importantes para o ser humano. É assim obtido um grande número de 

compostos C21 (pregna), tais como os glico e mineralocorticóides, além dos 

compostos progestacionais, quando a quebra efetuada pela enzima ocorre 

entre os C20 e C22. A modificação estrutural final para formação das 

estruturas básicas dos hormônios esteróides ocorre, nos compostos C19, no 

carbono C10, dando origem aos compostos C18 (estrana), que têm a 

estrutura dos hormônios estrogênicos (5). 

26 

Figura 1 - Estrutura química do colesterol. 
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Dentre os hormônios esteróides há duas principais classes de 

hormônios sexuais femininos: os estrogênios e os progestogênios"46· 53• 55• 

Os progestogênios são também chamados, por alguns autores, 

de progestinas46
• 
53

• 
113 ou progestagênios96

• 1
39

• 

2.1.1. ESTROGÊNIOS 

A atividade estrogênica é compartilhada por um grande número 

de substâncias químicas. Além dos estrogênios esteróides derivados de 

fontes animais, foram sintetizados numerosos estrogênios não-esteróides. 

Muitos fenóis são estrogênicos e a atividade estrogênica já foi identificada 

em diversas formas de vida, como aquelas encontradas nos sedimentos dos 

mares e em certas espécies de trevo53
. 

2.1.1.1. Estrogênios naturais 

Os estrogênios esteróides são sintetizados principalmente pelo 

ovário, a partir da androstenediona ou testosterona como precursores 

imediatos55
, mas também em quantidades relativamente grandes, pela 

placenta, e em menores quantidades pelos testiculos, córtex adrenal54
· 
96

• 
139

• 

Alguns outros tecidos como fígado, músculo, tecido adiposo, também podem 

converter os precursores de esteróides em estrogênios"46· 139
. 
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Durante a primeira fase do ciclo menstrual os estrogênios são 

produzidos no ovário pelas células da teca do folículo de Graff, estimuladas 

pelo hormônio folículo estimulante (FSH). Depois da ovulação, os 

estrogênios, como também os progestogênios, são sintetizados pelas 

células granulosas do corpo lúteo. Durante a gravidez a placenta desenvolve 

funções hormonais e, junto com o feto, sintetizam grandes quantidades de 

estrogênios e progestogênios46
• 

53
• 

139
• 

Existem três principais estrogênios endógenos no ser humano: o 

estradiol, a estrona e estriol. Todos apresentam 18 átomos de carbono, com 

um anel A aromático com um grupo hidroxil em C3, um grupamento metila 

em C13 e um grupamento cetona ou 13-hidroxila na posição C17, conforme 

podem ser observados na Figura 2 46
•
55

• 

Figura 2 - Estrutura química básica dos estrogênios esteróides. 

O estradiol é o mais potente e principal estrogênio secretado pelo 

ovário. Sua potência estrogênica é 12 vezes maior que a da estrona e 80 

vezes maior que a do estriol. O estriol é um estrogênio fraco; é um produto 

oxidativo derivado do estradiol e da estrona80
• No fígado, o estradiol é 

convertido em estrona, que pode ser transformada em estriol. O fato de a 

estrona estar em equilíbrio com o estradiol, sugere que esta substância seja 

uma forma de armazenamento dos hormônios 139
• 
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Em mulheres normais, o estradiol tem sua taxa de produção 

variável durante o ciclo menstrual. Variando desde níveis muito baixo, ou 

seja, 50pg/ml, no início da fase folicular, até níveis muito alto como 350 -

850 pg/ml, no pico da pré-ovulação53• 55_ 

Os estrogênios conjugados - eqüilina e eqüilenina - são 

diretamente preparados a partir da urina de éguas prenhes para fornecer 

estrogênio e sulfato de eqüilina, os quais são usados com finalidades 

terapêuticas46
• 

53
· 
97

. 

2.1.1.2. Estrogênios sintéticos 

Foram efetuadas diversas modificações químicas nas moléculas 

dos estrogênios naturais, com o intuito de aumentar a eficácia, quando 

administrados oralmente. Outras alterações foram efetuadas visando a 

obtenção de compostos não esteróides, com atividade estrogênica, também 

para serem usados clinicamente53
• 

O etinilestradiol e o mestranol são estrogênios esteróides 

sintéticos46 ou também chamados de semi-sintéticos'º· 96 
, ativos por via oral 

e empregados predominantemente em anticoncepcionais orais combinados. 

Apresentam um grupamento etinila em C17, que os protege contra a 

inativação pelo flgado. O mestranol é inativo até ser convertido no figado em 

etinilestradiol 46 
• 

O cipionato de estradiol, valerato de estradiol e o fosfato de 

poliestradiol são esteróides sintéticos administrados por via parenteral. 

Os estrogênios sintéticos não-esteróides incluem o 

dietilestilbestrol, o clorotrianiseno e o dienestrol46
• 
53

• 
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O dietilestilbestrol (DES) foi um dos primeiros estrogênios não

esteróides a serem sintetizados. Apresenta estrutura química semelhante a 

do estradiol, quando na conformação trans. O DES é tão potente quanto o 

estradiol. É ativo por via oral e apresenta meia vida mais longa no 

organismo55
. Atualmente seu uso é restrito53•96, mas foi importante 

historicamente, pois foi introduzido como estrogênio ativo por via oral, em 

uma época em que produtos naturais eram escassos. Este hormônio foi 

considerado como medicamento para terapia endócrina eficaz55. Porém, seu 

potencial carcinogênico restringiu seu uso. 

Os compostos não-esteróides com atividade estrogênica ou 

antiestrogênica ocorrem naturalmente em plantas e fungos. Numerosos 

agentes sintéticos, inclusive pesticidas, plastificantes e vários outros 

produtos qufmicos, também tem atividade hormonal ou anti-hormonal. 

Muitos destes compostos, são policíclicos, ou seja, contêm um anel fenólico 

que simula o anel A dos esteróides. No entanto, a bioacumulação no tecido 

adiposo e a persistência no ambiente, geraram preocupações com relação á 

toxicidade potencial para os seres humanos e para os animais55• 

2.1.1.3. Mecanismo de ação 

Todos os hormônios esteróides parecem atuar através de 

mecanismos semelhantes, agindo principalmente, como reguladores da 

expressão do gene55
. Após ter sido distribuído para o tecido alvo, o 

hormônio livre, que é lipofilico, difunde-se passivamente através da 

membrana para o interior da célula, aonde liga- se a um receptor, presente 

no núcleo, que é específico para os esteróides46
• 
53

• 
55

• 
139

• 
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Estes receptores encontram-se previamente ligados a diversas 

proteínas, denominadas proteínas de choque térmico, as quais se dissociam 

do receptor quando este se liga ao estradiol. O complexo receptor-ligante 

forma um homodímero que se liga ao elemento de resposta estrogênica do 

gene e interage com proteínas celulares específicas (fatores de transcrição), 

para ativar a transcrição e regular a formação de RNA-mensageiro53
• 

O controle da capacidade do tecido em responder de forma 

específica ao hormônio específico ocorre, no mínimo em três níveis. Em 

primeiro lugar, a célula deve expressar o receptor apropriado. Em segundo, 

o gene deve apresentar um elemento de resposta hormonal que sirva de 

alvo para o hormônio. Em terceiro, o gene-alvo deve apresentar um acervo 

adequado de proteínas cromatínicas e de fatores de transcrição para que a 

transcrição seja regulada naquele sítio46
• 

Um dos principais efeitos dos estrogênios no DNA é a indução à 

síntese de receptores de progesterona em tecidos alvos 139
• Concentrações 

elevadas de progesterona reduzem as concentrações de receptores 

estrogênicos que, por sua vez, conduzem a uma redução das concentrações 

de receptores de progesterona46
. 

2.1.1.4. Ações fisiológicas e farmacológicas dos estrogênios 

A função principal dos estrogênios é causar a proliferação celular 

e o crescimento dos tecidos dos órgãos sexuais e de outros tecidos 

relacionados com a reprodução60
• Os estrogênios coordenam as respostas 

sistêmicas durante o ciclo ovulatório, incluindo a regulação das vias 

reprodutivas, da hipófise, das mamas e de outros tecidos46
• 
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São responsáveis pelas alterações que ocorrem na puberdade 

das meninas e pelas caracterlsticas sexuais secundárias das mulheres 

adultas46
• 
53

• 
55

· 
60

. Assim, estes hormônios promovem: 

• O desenvolvimento da vagina, útero, tubas uterinas e genitália 

externa; 

• O desenvolvimento mamário através do aumento do 

crescimento ductal e do estrema ; 

• O aumento do depósito de gorduras nas mamas, nádegas e 

coxas, o que caracteriza o biótipo feminino; 

• O crescimento rápido dos ossos longos e o fechamento das 

epífises; 

• A síntese de prolactina a partir dos lactrofos hipofisários; 

• O crescimento dos pêlos axilares e pubianos e a pigmentação 

mais proeminente dos mamilos, auréola e região genital . 

2.1.1.5 Ações metabólicas 

Os estrogênios afetam muitos tecidos e têm inúmeras ações 

importantes nos seres humanos e em animais. Não está claro se os efeitos 

resultam diretamente das ações dos hormônios no tecido em questão ou 

secundariamente às suas ações em outros locais, mas é sabido que muitos 

tecidos não reprodutivos como ossos, endotélio vascular do flgado, sistema 

nervoso central e coração expressam baixos níveis de receptores do 

estrogênio55
• 

Os efeitos dos estrogênios em determinados aspectos, no 

metabolismo mineral, lipídico, dos carboidratos e das proteínas, são os mais 

importantes53
• 
55

• 



16 

2. 1. 1. 5. 1 Efeito dos estrogênios sobre o esqueleto 

Os estrogênios têm efeitos positivos na massa óssea. Seu 

principal efeito é diminuir a taxa de reabsorção óssea ao antagonizar o efeito 

do hormônio paratiroidiano sobre o osso. No entanto, não estimulam a 

formação óssea53
• 

Normalmente, o osso sofre um processo contínuo de 

remodelamento, envolvendo o equilíbrio entre produção e reabsorção do 

tecido mineralizado. Em relatos recentes, foi sugerido que os hormônios 

esteróides podem provocar pequenos aumentos na massa 6ssea55• 

Na puberdade, quando a mulher entra nos anos reprodutivos, os 

estrogênios apresentam atividade osteoblástica aumentada, sendo que a 

taxa de crescimento permanece aumentada por vários anos60
. 

Os ossos contêm poucos receptores estrogênicos funcionais, 

sugerindo que pelo menos algumas ações hormonais sejam diretas55
• 

Os estrogênios também têm efeitos sistémicos no metabolismo 

mineral, o que contribui para a manutenção do balanço positivo de cálcio55
. 

2.1.1.5.2. Efeito dos estrogênios sobre e deposição de proteines 

Os estrogênios provocam discreto aumento da proteína corporal 

total, o que é evidenciado por um discreto equilíbrio positivo de nitrogênio, 

quando estes hormônios são administrados60
• 
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No fígado, as alterações metabólicas são particularmente 

importantes, com conseqüente nível circulante maior de proteínas, como a 

globulina de ligação ao cortisol (CBG ou transcortina); globulina de ligação 

de tiroxina (TBG); globulina de ligação dos hormônios sexuais (SHBG), 

também chamada de globulina de ligação de esteróides sexuais (SSBG); 

transferrina; substrato da renina e fibrinogênio53
• 
55

• 

Os estrogênios aumentam a capacidade de coagulação 

sangüínea.embora alguns autores discordem, pois acreditam que os 

estrogênios em doses fisiológicas não interfiram com as proteínas da 

coagulação55
• No entanto, foram relatadas numerosas alterações nos fatores 

que influenciam a coagulação, incluindo aumento nos níveis circulantes dos 

fatores li, Vll, IX e X e diminuição da antitrombina Ili. Foram também 

observados aumentos nos níveis de plasminogênio e redução da 

adesividade plaquetária53
• Outros autores relatam que, dentre os fatores da 

coagulação, apenas os fatores li e X são aumentados pelos estrogênios, 

além da agregação plaquetária 139
• 

2.1.1.5.3. Efeito dos estrogênios sobre o metabolismo dos carboidratos 

e deposição de gordura 

Os estrogênios têm muitos efeitos no metabolismo lipídico, 

principalmente sobre as lipoproteínas e triglicerídeos séricos. Em geral os 

estrogênios aumentam levemente os triglicerídeos séricos e reduzem os 

níveis de colesterol total. Todavia as alterações mais importantes são 

observadas nas lipoproteínas. 
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Após a absorção, os estrogênios na sua forma livre estão aptos a 

exercer efeitos benéficos ou não sobre o organismo 165. Alguns autores 

observaram aumento nos níveis séricos das lipoproteínas de alta densidade 

(HDL) e redução nas lipoproteínas de baixa densidade (LDL) 53• 55• 139• 

Além desses efeitos, foi também observado que os estrogênios 

podem diminuir os níveis de glicose e da insulina, em pacientes de jejum. 

Contudo não parecem exercer grandes efeitos sobre o metabolismo dos 

carboidratos55
· 

139 
• 

2.1.1.6. Aplicações terapêuticas 

Os estrogênios estão entre os fármacos mais comumente 

prescritos nos Estados Unidos55
• São indicados principalmente como 

anticoncepcional oral e para a terapia de reposição hormonal em mulheres 

pós-menopausa .. · 53, 55,113,139, 165_ 

2.1.1.6.1. Terapia de reposição hormonal (TRH) 

O declínio na secreção do estrogênio pelo ovário é um processo 

lento e gradual que se prolonga por alguns anos após a menstruação ter 

cessado55
• 
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Define-se menopausa como a cessação do sangramento 

menstrual, que ocorre em média entre 45 e 55 anos na mulher165
, e resulta 

da falência ovariana que acompanha esgotamento dos folículos ovarianos 

funcionais. Este fato gera redução da produção de estrogênios e 

progesterona, causando diversas alterações fisiológicas e psicol6gicas48
• 

Além dos sinais e sintomas que acompanham a interrupção da 

função ovariana normal, os sintomas vasomotores, a atrofia genitourinária, a 

osteoporose e a doença cardiovascular nas mulheres menopáusicas podem 

ser substancialmente reduzidas, quando a terapia de reposição estrogênica 

é adotada no inicio da menopausa48
• 
53

• 

Os estrogênios conjugados são os agentes mais comumente 

usados na pós-menopausa55
• Consistem na associação de sais sódicas dos 

ésteres sulfato de estrogênios, principalmente estrona e eqüilina97
• 

A reposição hormonal em mulheres pós-menopausa apresenta 

muitas vantagens. Algumas delas são apresentadas a seguir: 

• Prevenção das alterações osteoporóticas: 

Osteoporose é um termo que denota aumento da porosidade do 

esqueleto resultando em redução da massa óssea, que pode localizar-se em 

certos ossos ou envolver o esqueleto inteiro"". 

Este distúrbio no esqueleto está associado com a perda da 

hidroxiapatita (complexos de fosfato e cálcio) e da matriz protéica ou 

colóide55•60, o que resulta no afinamento e enfraquecimento dos ossos 

podendo levá-los a fraturas, especialmente das vértebras, dos quadris e dos 

punhos48
•
53

•
60

• 
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A patogênese da osteoporose está relacionada com fatores 

hereditários. Ambos os sexos sao afetados igualmente, porém em indivíduos 

brancos mais do que negros. As raças caucasianas ou asiáticas são as mais 

susceptíveis26
· 

53
• 

165
. Além disso o tabagismo, o consumo abusivo de álcool 

ou cafeína parece aumentar o risco de desenvolvimento da osteoporose 165. 

De acordo com as novas descobertas da biologia molecular, o 

gene receptor da molécula de vitamina D é responsável por 

aproximadamente 75% do pico de massa óssea que é alcançado na idade 

adulta. Acredita-se que o polimorfismo no receptor esteja associado com 

aumento ou diminuição dessa massa, e que o aumento dos níveis de 

paratormônio tem pouca significância no papel de desenvolvimento da 

osteoporose'". 

A quantidade de osso presente é máxima no adulto e começa a 

declinar na meia idade, em ambos os sexos53
• 

113
, apesar de que na mulher o 

fator de risco é maior devido à perda acelerada em conseqüência da 

menopausa 113
• A perda relacionada com a idade pode alcançar em média 

0,7% ao ano, ou até 1% 48
• 

53
, sendo considerada um fenômeno biológico 

normal. Já uma década após a menopausa, a redução de massa óssea 

atinge de 2 a 9%, sendo que em algumas mulheres a perda pode chegar a 

35% da camada cortical óssea e 50% da trabecular'". 

A reposição estrogênica corresponde ao método mais eficaz para 

a prevenção da osteoporese em mulheres pós-menopausa, podendo 

também auxiliar em casos estabelecidos de perdas óssea 113
• Os estrogênios 

exógenos administrados como TRH previnem a redução da massa óssea20
• 

143
, e estilo associados com a diminuição do risco de fraturas de bacia 119

• 
120

• 
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O mecanismo primário pelo qual os estrogênios agem é pela 

redução da reabsorção óssea55
• 

185
. São mais eficazes se o tratamento tiver 

início antes que ocorra perda significativa. Os efeitos benéficos exigem uso 

continuo, pois a perda recomeça quando o tratamento é suspenso55• 

Os efeitos dos estrogênios na massa óssea são mediados por 

citocinas, secretadas pelos monócitos e medula óssea. Estas citocinas são 

potentes estimuladores da atividade osteoclástica. Contudo a atividade 

osteoblástica compensatória ocorre, mas não com mesma velocidade. 

Observou-se também que os osteoblastos de indivíduos mais velhos têm 

atividade e biossíntese reduzida, quando comparados com osteoblastos de 

indivíduos mais jovens'". 

A atividade flsica, o esforço muscular e a dieta com ingestão 

adequada de cálcio complementam os efeitos dos estrogênios26
•
55

• Existem, 

ainda, evidências de que o fluoreto de sódio, associado a TRH, estimula a 

formação óssea39
•
55

•
117

•
142

• 

• Alívio de sinais e sintomas vasomotores 

Com o declínio da função ovariana na menopausa, há uma queda 

muito acentuada das concentrações de estrogênios, levando em algumas 

mulheres, ao aparecimento de sintomas climatéricos, que podem iniciar-se 

antes durante ou após a menopausa. Estes sintomas podem manifestar-se 

de forma aguda ou em longo prazo 113
. 
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Os sintomas agudos podem incluir instabilidade vasomotora 

caracterizada por ondas de calor (fogachos), alternados com frio, sudorese 

excessiva, parestesias e palpitações55
•
113

•
139

, os quais comprometem a 

qualidade de vida de cerca de 50% das mulheres 165• Além destes, outros 

sintomas foram relatados como secura vaginal, urgência miccional, atrofia 

mamária, uretrites, infecção urinária de repetição113•165 e sintomas mentais 

incluindo cansaço, falta de concentração, irritabilidade, depressão e perda 

da libido 113
• 

Já, os sintomas em longo prazo estão relacionados com o 

desenvolvimento de osteoporose e doenças cardiovasculares 165
• Para tanto, 

existem hoje estrogênios comercializados para serem administrados com 

estas finalidades 139
. 

• Prevenção de doenças cardiovasculares 

Foi constatado que nos Estados Unidos, a principal causa de 

morte em mulheres acima de 65 anos é devida a doenças cardiovasculares, 

sobretudo o infarto do miocárdio55
• 

A mortalidade por doenças cardiovasculares é altamente 

prevalecente entre mulheres pós-menopáusicas. Durante os anos 

reprodutivos, as mulheres apresentam cerca de um quinto da mortalidade, 

devido a moléstias cardiovasculares, em relação a de homens de mesma 

idade. Após a menopausa, a taxa de mortalidade eleva-se exponencialmente 

até igualar-se a dos homens 165
• 
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Vários estudos indicaram que houve redução no risco de doenças 

cardiovasculares em mulheres pós-menopáusicas, tratadas com 

estrogênios, em relação às não tratadas 136
• 

167
. Mesmo mulheres que haviam 

aderido à terapia de reposição hormonal por determinado tempo e 

posteriormente pararam o tratamento, apresentaram metade do risco para 

doenças coronarianas quando comparado com mulheres que nunca 

optaram pela terapia 168
• 

O efeito protetor dos estrogênios está associado, em parte, ás 

ações sobre lipídeos e lipoproteínas, garantindo um petiil menos 

aterogênico16
•
165

. Com o uso terapêutico dos estrogênios observou-se uma 

redução nos níveis de colesterol total, fração LDL e apolipoproteina B, ao 

mesmo tempo verificou-se um aumento de cerca de 10% nos níveis de HDL, 

especialmente da fração HDL, 111 . 

O efeito da terapia de reposição com estrogênios sobre os 

lipideos e sobre as lipoprotelnas circulantes, está associado à redução de 

infarto de miocárdio em torno de 50% e de acidentes vasculares fatais em 

até 40% 53
. 

2.1.1.6.2. Outros usos terapêuticos 

Hipogonadismo primário: quando administrados na idade entre 

11 e 13 anos (com progestogênios) estão indicados para estimular os 

caracteres secundários, a menstruação e a fase de crescimento, a fim evitar 

as conseqüências psicológicas da puberdade tardia devido à insuficiência 

primária dos ovários53
• 
139

• 
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Desordens de crescimento: algumas pesquisas mostraram que 

doses de estrogênios usadas para estimular o crescimento uterino são 

capazes de inibir o crescimento somático. O etinilestradiol tem sido usado 

para tratamento de acromegalias e também para frear o crescimento de 

meninas muito altas 146
. 

Sangramento uterino disfuncional: pode ocorre durante ciclos 

menstruais irregulares, muitas vezes caracterizados por sangramentos 

prolongados46
. Também são utilizados para interromper sangramento 

excessivo devido à hiperplasia endometrial53. 

Tratamento de neoplasmas malignas: o DES tem sido usado no 

tratamento de carcinoma de próstata dependente de testosterona. A ação é 

devida à capacidade dos estrogênios em suprimir a secreção hipofisária do 

hormônio luteinizante (LH) através de efeitos de feedback negativos, 

causando, portanto, a inibição da produção de testosterona nos 

testiculos53
•
55

. 

Desordens mentais: há evidências de que certos tipos de 

demência como a doença de Alzheimer pode ser reduzida em mulheres pós

menopáusicas com a reposição estrogênica, obtendo-se resultados 

aparentemente benéficos 131
• 

2.1.1.7. Toxicidade dos estrogênios 

Foram relatados efeitos adversos de gravidade variável com o uso 

terapêutico dos estrogênios. Muitos outros efeitos relatados em associação 

ao uso de anticoncepcionais hormonais podem estar relacionados com seu 

conteúdo estrogênico53
. Estes efeitos serão discutidos mais adiante. 
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Os estrogênios são altamente eficazes para a maioria dos 

propósitos terapêuticos, portanto o risco-beneficio deve ser avaliado para 

cada paciente. As principais preocupações quanto a seu uso são 

probabilidade de desenvolvimento de cânceres, doenças tromboembólicas, 

alterações no metabolismo dos carboidratos e dos lipídeos, hipertensão, 

doença da vesícula biliar, náuseas, enxaqueca, alterações do humor e vários 

outros efeitos menores55
• 

2.1.1.7.1. Ação carcinogênica 

A relação da estrogenioterapia com o câncer continua sendo alvo 

de intensa investigação53
, sendo esta a principal preocupação em relação ao 

uso de estrogênios e dos anticoncepcionais55
• 

Adenocarcinomas: na década de 50 costumava-se administrar 

DES, no primeiro trimestre de gravidez, em gestantes com história de 

abortos repetidos. Esse fármaco, no entanto, pode ocasionar displasia 

vaginal da lactente e um aumento da incidência de carcinoma vaginal, tanto 

em adolescentes como em mulheres durante a terceira década de vida55
• 
139

. 

Existem diversos registros de adenocarcinoma de vagina em 

mulheres jovens cujas mães foram tratadas com altas doses de 

dietilestilbestrol no início da gravidez, todavia a incidência é baixa demais 

para estabelecer-se uma relação de causa e efeito53
• O fato pode ter sido 

resultado da incapacidade do feto em biotransformar o DES, levando ao 

acúmulo no organismo em formação55
, visto que os estrogênios podem 

atravessar a barreira placentária 113
• 
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Os estrogênios não devem ser administrados durante a gravidez, 

especialmente durante os primeiros meses da gestação, quando está 

ocorrendo a organogênese, pois podem apresentar efeitos nocivos no 

aparelho reprodutor de ambos os sexos55
•
139

. Além disso, não se sabe ainda 

se este efeito particular ocorre com todas preparações de estrogênio 139. 

Câncer de mama: A questão relativa ao risco de câncer de mama 

associado à TRH estrogênica tem sido intensamente investigada, e ainda 

não foi esclarecida46
•
55

. Embora não tenha sido constatado qualquer efeito 

adverso da estrogenioterapia, em curto prazo, sobre a incidência do câncer 

de mama, pode ocorrer pequeno aumento no aparecimento deste tipo de 

tumor pela terapia prolongada. Apesar do risco ser pequeno54
•
146

, o impacto 

é significativo, visto que este tumor ocorre em 10% das mulheres53
• Alguns 

estudos mostraram que este risco só é significativo quando a 

estrogenioterapia for utilizada por tempo superior a 1 O anos21
. 
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Revisão e análises dos estudos publicados durante as décadas 

de 70 e 80 sobre o uso de estrogênio na TRH mostraram que existe um 

moderado aumento no fator de risco para câncer de mama entre mulheres 

usuárias quando comparado com as não usuárias38
•
74

• 

Em estudo recente foi sugerido que a terapia combinada, isto é, 

estrogênios mais progestogênios não estava associada com aumento no 

risco de câncer de mama 170
. No entanto, existem referências mostrando 

haver aumento no risco relativo associado ao câncer de mama, tanto em 

mulheres que faziam TRH com estrogênios somente, quanto nas que eram 

tratadas com estrogênios combinados com progestogênios21
. 

Câncer endometrial: muitos estudos demonstraram que 

pacientes sob a TRH apresentavam maior risco de carcinoma de 

endométrio. O risco parece variar com a dose e a duração do tratamento: 5 a 

15 vezes maior em pacientes que receberam altas doses de estrogênios 

durante 5 ou mais anos, em contraste com o risco de 2 a 4 vezes maior em 

pacientes que receberam doses menores durante curtos períodos de 

tempo53
•
113

• 

O risco de carcinoma de endométrio é elevado com o uso isolado 

de estrogênio, porém a associação com progestogênios confere efeito 

protetor à usuária47
• No entanto, não são todas as mulheres sob terapia 

exclusivamente estrogênica que desenvolvem câncer endometrial"6. 

Entretanto, como assinalado anteriormente, o uso concomitante de 

progestogênio não apenas evita este risco aumentado, como também reduz 

geralmente a incidência de câncer de endométrio para um nlvel abaixo 

daquele observado na população em geral26
•
53

•
113

• 
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2.1.1.7.2. Efeitos sobf8 o sistema cardiovascular 

Os próprios estrogênios têm efeitos globais favoráveis nos perfis 

de lipoproteínas plasmáticas, apesar de que podem elevar levemente os 

triglicerídeos plasmáticos55
• 

Mulheres que usam estrogênios associados a progestogênios 

(contraceptivos orais), podem apresentar risco de danos cardiovasculares 

devidos aos estrogênios. Por este motivo , tem-se procurado baixar as doses 

do conteúdo de estrogênio nas formulações farmacêuticas 113
• 

Resultados conflitantes têm sido publicados com relação ao 

possível papel dos estrogênios em doenças cardiovasculares apresentadas 

por mulheres pós-menopáusicas. Diversos estudos indicaram um papel 

protetor destes hormônios, ao invés de provocar o aparecimento de efeitos 

adversos5
• 

STAMPFER et al. 168 observaram que mulheres pós

menopáusicas, inicialmente, sem diagnóstico de doenças coronarianas, 

após longo período de uso de TRH estrogênica, apresentaram pequeno 

risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas vinculadas com a 

menopausa. 

Em contraste, em outro estudo realizado em paralelo, chegou-se 

a resultados bastante diferentes. Observou-se aumento de até 50% no risco 

de morbidade cardiovascular e mais do que o dobro, para doenças cerebro

vasculares. Nestas condições, o potencial efeito adverso deveria ser 

cuidadosamente considerado antes de se recomendar à terapia estrogênica 

a mulheres pós-menopáusicas203
• 



29 

Todavia, estudos subseqüentes deram respaldo à terapia 

estrogênica. Foi constatado que o uso destes hormônios em mulheres pós

menopáusicas não acarretava o aumento do risco, ao contrário, foi 

observado efeito protetor sobre o sistema cardiovascular 113• 

Em virtude da possibilidade da terapia exclusivamente 

estrogênica aumentar o risco de câncer de endométrio, te~se optado pela 

TRH combinada em mulheres pós-menopáusicas. Por outro lado, haveria 

uma redução do efeito protetor estrogênico sobre o sistema cardiovascular 

em função da diminuição das concentrações de HDL-colesterol plasmáticas, 

uma vez que os progestogênios agem de forma contrária aos estrogênios 

em relação ás lipoproteinas26
•
46

•
113

• 

2. 1. 1. 7.3. Efeitos sobre o sistema cérebro-vascular 

Foi realizado um estudo sobre acidentes vasculares cerebrais 

(AVC), ou derrames cerebrais, comparando usuárias de TRH estrogênica 

com não usuárias. O risco encontrado para AVC e redução de mortalidade, 

pela mesma causa, em mulheres pós-menopáusicas com TRH, foi de 31% 

e 63%, respectivamente44
• 

Outros autores concluíram que o risco relativo para derrame 

cerebral foi de 0,97 comparado com àquelas pacientes que nunca haviam se 

submetido à TRH167
• 
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2.1.1.8. Mutagenicidade 

Embora os estrogênios não sejam considerados como 

mutagênicos, pois não induzem mutação clássica em ensaios bacterianos e 

em célula mamária 109
·
149

, evidências mais recentes demonstram um papel 

duplo dos estrogênios na carcinogênese como um hormônio estimulador de 

proliferação celular e como pró-carcinógeno de danos genéticos. Vários tipos 

de radicais livres são produzidos pelo estradiol que são capazes de 

induzirem danos diretos ou indiretamente ao DNA, além de induzirem 

também várias lesões genéticas e cromossômicas 109. 

Estrogênios administrados em roedores resultaram em vários 

tipos de danos ao DNA e ainda em tumores em tecidos responsivos a 

estrogênios. ROY et ai. 149
, discutiram a indução de danos cromossômicos no 

DNA pelos estrogênios, envolvendo ligação covalente do metabólito 

estrogênico quinona com o DNA, geração de radicais livres entre quinona e 

hidroquinona, hidroxilação de bases purinas e outros. Concluiram, portanto, 

que os estrogênios são carcinogênicos completos capazes de iniciar um 

tumor pela potencialidade em atuar em genes críticos, além de que o efeito 

hormonal pode complementar o desenvolvimento de tumores. 

2.1.1.9. Outros efeitos indesejáveis e contra-indicações 

Náuseas e hipersensibilidade das mamas são comuns e podem 

ser minimizadas quando prescrito, a menor dose eficaz possível de 

estrogênio53
• 
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Entre outros dos efeitos indesejáveis dos estrogênios estão a 

retenção de sal e água resultando em edema, o risco aumentado de 

tromboembolismo e alterações no metabolismo dos carboidratos 139• 

Um motivo de preocupação mais grave é o de que os estrogênios 

possam provocar fortes enxaquecas graves em algumas mulheres55, bem 

como colestase, hipertensão e doenças da vesícula53
• Os estrogênios 

aumentam os níveis de colesterol na bile e provocam um aumento relativo 

de duas a três vezes de doenças da vesícula biliar55
• 

São observados efeitos feminilizantes e ginecomastia em 

pacientes do sexo masculino que tomam o DES no tratamento do câncer de 

próstata, o que acarreta enorme desconforto ou pertubação para esses 

indivlduos55
. 

Os estrogênios não devem ser administrados a pacientes com 

neoplasias estrogênio-dependentes como, carcinoma de endométrio, 

carcinoma de mama ou então a pacientes com alto risco de desenvolvimento 

desses efeitos53
•
113

• 

Também é contra-indicado para indivíduos com diagnósticos 

prévios de desordens tromboembólicas, doenças cardiovasculares, 

tromboflebites, sangramento vaginal não diagnosticado, herpes gestacionais 

ou endometriose. 

Uma vez que os estrogênios podem causar retenção hídrica, 

devem ser usados com cautela em pacientes com asma, epilepsia, 

enxaquecas, hipertensão, doenças cardíacas ou renais 113
. 
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2.1.2. PROGESTOGÊNIOS 

Entre os progestogênios podem ser incluídos a progesterona 

natural (Figura 3) - com raro uso terapêutico - e numerosos compostos 

sintéticos com atividade progestacional, freqüentemente usados. Estes 

agentes sintéticos são empregados em associação ou em combinação com 

os estrogênios para terapia de reposição hormonal nas mulheres após a 

menopausa, isolados ou em combinação com estrogênios como 

anticoncepcionais55• 
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Figura 3 - Estrutura qu/mica da progesterona. 

2.1.2.1. Progestogênios naturais : progesteróna 

A progesterona é o progestogênio mais importante nos seres 

humanos. Além dos seus efeitos hormonais essenciais, a progesterona atua 

como precursor de androgênios e esteróides córtico-supra-renais53
. 
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Na mulher normal não grávida, a progesterona é produzida em 

quantidades significativas após a segunda metade de cada ciclo ovariano, 

quando é secretada pelo corpo lúteo. Durante esta fase os níveis 

plasmáticos variam de 0,5 a mais de 2,0 µg/dl 53. Pequenas quantidades 

também são secretadas pelos testículos e pelo córtex adrenal em ambos os 

sexos 139
• 

Apenas quantidades ínfimas de progesterona aparecem no 

plasma durante a primeira metade do ciclo ovariano60. Na gravidez a 

placenta também sintetiza e libera grande quantidade de 

progesterona46
•
53

·
60

•
139

, especialmente durante o quarto mês de gestação60. 

Caso não haja gravidez, as concentrações plasmáticas de progesterona 

caem e levam á descamação do revestimento endometrial e a menstruação 

ocorre46
• 

Igualmente aos estrogênios, a progesterona é também sintetizada 

nos ovários, sobretudo a partir do colesterol sangüíneo (Figura 1). Pequenas 

quantidades de outros progestogênios, como a 17 a-, a 20a- e a 2013-

hidroxiprogesterona, também são secretadas juntamente com a 

progesterona, mas apresentam atividades progestacionais fracas. Por este 

motivo a progesterona é considerada o único progestogênio importante46•60• 

2.1.2.2. Progestogênios sintéticos 

Foram sintetizados diversos compostos progestacionais. Alguns 

se mostraram mais potentes que os derivados C21 e são mais ativos quando 

administrados por via oral53. 
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Duas principais classes de progestogênios sintéticos foram 

usadas com finalidades terapêuticas, existindo diferenças importantes nas 

suas propriedades qulmicas e biológicas46•53•55 : 

• Agentes semelhantes à progesterona (compostos com 21 

carbonos) 

Nesta classe estão incluídos a hidroxiprogesterona, a 

medroxiprogesterona, o megestrol e a dimetisterona. Estes fármacos são 

altamente seletivos e apresentam um espectro de ação semelhante ao do 

hormônio endógeno. Tais compostos são freqüentemente empregados para 

terapia de reposição hormonal em mulheres após a menopausa e em outras 

situações onde se deseja um efeito progestogênico seletivo. 

• Agentes semelhantes a 19-nortestosterona 

Estes compostos chamados ·1g-nor" não apresentam os 

carbonos c1g, C20 e C21, encontrados na progesterona e assemelham-se à 

testosterona na proximidade do anel D (Figura 4). Compostos nesta 

categoria 1 g-nor, historicamente, são os compostos progestogênicos dos 

anticoncepcionais orais combinados. Incluem o levonorgestrel e o norgestrel 

sintético, uma mistura racêmica do levonorgestrel ativo e do estereoisômero 

inativo. 
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Um novo grupo de progestogênios sintéticos de 3ª geração está 

sendo objeto de estudos clínicos e vem sendo testados como componentes 

de anticoncepcionais orais. São os compostos esteróides 19-nor, com 

substituição 13--etil (gonanos) que incluem o desogestrel, gestodeno e o 

norgestimato. Acredita-se que estes compostos tenham menor atividade 

androgênica do que os progestogênios mais antigos. 
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Figura 4 - Estrutura química da testosterona. 

2.1.2.3. Mecanismo de ação 

Os progestogênios penetram nas células, graças ao caráter 

lipofilico que apresentam, e se ligam aos receptores de progesterona 

distribuidos no núcleo e no citoplasma, formando o complexo ligante-

receptor, o qual se liga a um elemento de resposta, ativando a transcrição 

gênica. O elemento de resposta para a progesterona parece ser semelhante 

ao do corticóide, e a especificidade da resposta depende do tipo de receptor 

presente na célula, bem como de outros fatores específicos da célula. O 

complexo progesterona-receptor forma um dimero antes de se ligar ao DNA. 

Todavia, em contraste com o receptor de estrogênio, pode formar 

heterodímeros, bem como homodímeros53
. 
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Embora cada hormônio ligue-se firmemente ao seu próprio 

receptor com grande afinidade, a progesterona apresenta reação cruzada 

com receptores para glicocorticóides e androgênios. Essa reatividade 

cruzada pode explicar o porquê de alguns progestogênios serem capazes de 

desencadear respostas androgênicas 165
. 

O receptor da progesterona é expresso no aparelho reprodutor 

feminino, na glândula mamária, no sistema nervoso central (SNC) - inclusive 

na região do gerador de pulso no hipotálamo e na hipófise, mas geralmente 

apresenta distribuição tissular mais limitada do que dos receptores 

estrogênicos ou outros esteróides55
• 

As concentrações dos receptores celulares são fortemente 

influenciadas pelo meio hormonal, como foi dito anteriormente. Os 

progestogênios podem regular as respostas estrogênicas, seja pela 

redução dos níveis de receptores estrogênicos46
, seja pelo aumento do 

metabolismo local dos estrogênios, em metabólitos menos ativos, ou pela 

indução de produtos genéticos que atenuem as respostas celulares aos 

agentes estrogênicos55
• 

2.1.2.4. Ações fisiológicas e fannacológicas dos progestogênios 

Como já foi dito anteriormente os estrogênios e os progestogênios 

são hormônios endógenos que produzem numerosas ações fisiológicas nas 

mulheres, incluindo ações neuroendócrinas envolvidas no controle da 

ovulação, preparo cíclico do aparelho reprodutor e efeitos metabólicos55
• 
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2.1.2.4.1. Efeitos sobre o aparelho reprodutor 

A função mais importante da progesterona é promover alterações 

secretoras no endométrio uterino, durante a segunda metade do ciclo sexual 

feminino mensal, preparando o útero para a implantação do embrião. 

A progesterona também promove alterações secretoras no 

revestimento mucoso das trompas de Falópio. Estas secreções são 

necessárias para nutrir o ovo fertilizado, que se divide enquanto atravessa a 

trompa, antes da implantação6º·113
• 

A progesterona ajuda manter a gravidez, suprime a menstruação 

e a contração uterina. Estes efeitos de manutenção da gravidez levaram ao 

uso dos progestogênios como tratamento para as ameaças de aborto55_ 

2.1.2.4.2. Efeitos sobre as mamas 

A progesterona promove o desenvolvimento dos lóbulos e 

alvéolos das mamas, fazendo com que as células alveolares proliferem, 

aumentem e adquiram natureza secretora. No entanto, a progesterona não 

faz com que os alvéolos realmente secretem leite. Isso só acontece depois 

que a mama, já preparada, é estimulada pela prolactina60
• 
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Durante o ciclo menstrual normal, a atividade mitótica no epitélio 

da mama é muito baixa na fase folicular e depois atinge um máximo na fase 

lútea. Este padrão deve-se à progesterona, que deflagra um único surto de 

atividade mitótica no epitélio mamário. Ao contrário do endométrio, onde a 

profileração é maior na fase folicular devido ao estímulo estrogênico, na 

segunda metade do ciclo é neutralizada pela progesterona, ou seja, o 

controle hormonal da proliferação é diferente nestes dois tecidos. Este fato 

deve ser lembrado quando os efeitos terapêuticos e indesejáveis dos dois 

agentes são interpretados55
• 

2. 1.2.4.3. Efeitos sobre o SNC 

A progesterona é responsável pelo aumento da temperatura 

corporal basal observada na fase lútea46
•
189

, podendo notar-se um aumento 

em torno de 0,56°C no meio do ciclo. Este fato está correlacionado com a 

ovulação. A elevação da temperatura permanece pelo resto do ciclo até o 

início do fluxo menstrual55
• A progesterona estimula também os centros 

respiratórios, e em alguns casos, propicia alívio da dor189
• Possui também 

efeitos depressores e hipnóticos sobre o cérebro. Este efeito pode explicar 

relatos de sonolência após a administração de progesterona53
•
55

. 

2. 1.2.4.4. Efeitos sobre o metabolismo 

A progesterona exerce poucos efeitos sobre o metabolismo das 

protelnas, mas estimula a atividade da lipoproteína lipase, favorecendo a 

deposição de gordura. 
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Os efeitos sobre o metabolismo dos carboidratos são mais 

pronunciados. A progesterona aumenta os níveis basais de insulina e a 

resposta da insulina à glicose53·55. Entretanto, a administração em longo 

prazo de progestogênios mais potentes, como norgestrel, reduz a tolerância 

à glicose55. 

Foi relatado que a progesterona e seus análogos não provocam 

nenhum efeito ou então que produzem leves reduções nos níveis séricos de 

HDL. Por outro lado, os 19-nor progestogênios provocam reduções mais 

acentuadas nos níveis de HDL, possivelmente devido à sua atividade 

androgênica. Esta constatação leva a crer que a progesterona possa reduzir 

os efeitos benéficos dos estrogênios no perfil lipídico sérico, quando os dois 

agentes são administrados conjuntamente55
• 

A progesterona pode competir com a aldosterona no túbulo renal, 

provocando uma redução na reabsorção de sódio. Este processo resulta na 

secreção de aldosterona do córtex da supra-renal53·55
•
60

• 

2.1.2.5. Aplicações terapêuticas 

2.1.2.5.1. Contracepção: os hormônios progestacionais são empregados 

para a anticoncepção, isolados ou combinados com 

estrogênios46,53,55, 113, 139, 16s. 
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2.1.2.5.2. Terapia de reposição honnonal (TRH): os progestogênios são 

freqüentemente empregados em combinação com estrogênios no 

monitoramento das desordens pós-menopáusicas, em mulheres com útero 

intacto. A adição do componente progestacional reduz o risco de hiperplasia 

e carcinoma endometrial, os quais podem ocorrer quando estrogênios são 

usados isoladamente por longo período de tempo, uma vez que os 

progestogênios modulam as respostas estrogênicas nos tecidos
alvos46, 113,165_ 

2.1.2.5.3. Usos para diagnósticos: a progesterona pode ser usada no 

diagnóstico da secreção estrogênica na resposta do endométrio. Após a 

administração de progesterona por 5 a 7 dias, em mulheres com amenorréia, 

ocorrerá um sangramento após a suspensão, se o endométrio tiver sido 

estimulado pelos estrogênios endógenos. As combinações de estrogênios 

com progestogênios podem ser usadas para testar a resposta do 

endométrio em pacientes com amenorréia53
•
55

• 

2.1.2.5.4. Outros usos: os progestogênios também são empregados em 

vários quadros clínicos de supressão ovariana, como dismenorréia, 

endometriose, hirsutismo e sangramento uterino53
• Podem ainda ser 

empregados no caso de perda significativa de peso - caquexia associada a 

AIDS113
•
189 e como medida paliativa no carcinoma endometrial metastático, 

câncer de mama e de rim55
•
113

•
189

• 
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2.1.2.6. Toxicidade dos progestogênios 

Assim como para os estrogênios, foram também relatados efeitos 

adversos, de grau variável, decorrentes do uso dos progestogênios, entre 

eles: distúrbios gastrintestinais, alterações no apetite ou no peso, retenção 

liquida, edema, acne, melasmas ou cloasmas, erupções cutâneas, urticária, 

depressao mental, mudanças na libido, alterações na função hepática, 

ictericia entre outros. 

Alguns progestogênios, quando administrados durante a gravidez, 

podem causar virilizaçao do feto feminino. Mas isso parece estar associado 

com a atividade androgênica que certos progestogênios sintéticos 

apresentam 113
. 

Foram também notadas alterações nas lipoproteínas séricas, as 

quais podem estar associadas com alguns progestogênios, que parecem 

aumentar os níveis de LDL e reduzir os níveis de HDL. No entanto, ainda 

não ficou esclarecido, se os progestogênios realmente comprometem os 

efeitos cardioprotetores da terapia estrogênica46
•
53

•
113

, 

2.1.2.6.1. Ação carcinogênica 

Os progestogênios têm se mostrado benéfico na reduçao da 

hiperplasia e do câncer endometrial, quando associado a estrogênios na 

TRH. 
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Um estudo sobre o uso de medroxiprogesterona injetável em 

humanos, com finalidades contraceptivas, não indicou aumento no risco total 

para câncer de ovário, de ligado, de mama ou cervical, após um período de 

oito anos de uso. Este possível efeito protetor pode ser diminuído com o uso 

concomitante de estrogênio. Todavia, o risco de câncer endometrial não se 

mostrou alterado em mulheres com útero, que tomaram estrogênios 

associados com progestogênios, por um período de 1 O a 20 anos 189. 

2.1.2.6.2. Mutagenicidadeltumorigenicidade 

A literatura consultada não apresentou estudos de 

mutagenicidade ou tumorigenicidade para hidroxiprogesterona, 

levonorgestrel, norgestrel, noretindrona e progesterona. 

Em experimento realizado com cães beag/e, foi administrado 

medroxiprogesterona nas doses de 30 e 75 mg/kg por 7 anos. Nódulos 

mamários malignos foram observados no grupo de cães que receberam a 

dose maior. 

Em outro estudo, também realizado em cães beag/es, o 

progestogênio megestrol foi administrado por mais de 7 anos. Observou-se 

aumento na incidência de ambos os tumores, maligno e benigno, em ratos. 

Ficou também demonstrado um aumento na incidência de tumores pituitários 

nestes animais. 

Deve-se sempre tomar cuidado ao se extrapolar resultados de 

estudos realizados em animais para humanos, pois os cães, principalmente, 

biotransformam a medroxiprogesterona diferentemente dos humanos. Além 

disso, os cães são mais susceptíveis aos tumores de mama e os 

desenvolvem espontaneamente 189
• 
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2.1.2.6.3. Efeitos sobre a gravidez e feto 

Os progestogênios. em geral, não devem ser administrados 

durante a gravidez. No passado eram usados para evitar abortos. No 

entanto, não há evidências de que os progestogênios sejam eficazes para 

essa finalidade, devido aos potenciais riscos que oferecem ao feto55•113• 

Embora os progestogênios atravessem a barreira placentária 169, 

não se tem evidência de teratogenicidade quando ministrados no primeiro 

trimestre de gravidez. Entretanto há possibilidade de virilização e 

deformidades genitais em fetos expostos aos progestogênios55•113•169. 

2.1.2.7. Contra-indicações 

Os progestogênios devem ser administrados com cautela em 

pacientes com insuficiência cardiovascular e renal, diabetes melitus, asma, 

epilepsia e enxaqueca, ou outras condições, nas quais podem agravar a 

retenção líquida. Também, devem ser usados com cuidado em pacientes 

com história de depressão mental. 

Não se deve administrar progestogênios a pacientes com 

sangramento vaginal não diagnosticado, com histórico de doença arterial de 

alto risco e insuficiência hepática, a não ser que a paciente esteja fazendo 

uso desse medicamento terapia para tratamento de câncer de mama. 

Atualmente os progestogênios estão contra-indicados corno 

terapia de suporte hormonal durante o inicio da gravidez113
•
169

. 
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2.2. CONTRACEPTIVOS HORMONAIS 

São medicamentos constituídos de hormônios sexuais utilizados 

para prevenção da gravidez. São chamados também de anticoncepcionais 

orais ou contraceptivos orais (COs), disponíveis apenas para as mulheres, 

embora estejam sendo estudadas preparações para homens 113•189• 

Atualmente, já se tem disponível, forma contraceptiva para implantes 

subcutâneos, dispositivos de liberação intra-uterina (DIU) de progestogênio 

e injeções intramusculares de longa duração53
•
55

•
113

• 

O uso de anticoncepcionais é o método reversível mais eficaz 

para a prevenção da gravidez1
•
55

•
139

• A taxa de insucesso é inferior a 0,7% 

ao ano para as usuárias de anticoncepcionais de combinação oral46
• 

Disponibilizados na década de 60, os COs influenciaram a vida de 

milhões de indivíduos e deram origem a um impacto revolucionário na 

sociedade global. Pela primeira vez na história, um método de 

anticoncepção conveniente, acessível e confiável estava disponível para o 

planejamento familiar e a prevenção de gravidez não-planejada. Assim, 

milhares de mulheres nos Estados Unidos e em outros países começaram a 

usar os anticoncepcionais orais. Desde a década de 70, relatos freqüentes 

de efeitos indesejáveis começaram a aparecer04
• Logo, com a percepção de 

que os efeitos adversos eram dose-dependentes, houve redução das doses 

dos hormônios nos anticoncepcionais53
•
113

• Na década de 80, o uso cada vez 

maior de preparados bifásicos e trifásicos, reduziu ainda mais as dosagens 

dos esteróides nos medicamentos. Atualmente, acredita-se que as doses 

nas preparações farmacêuticas disponíveis no mercado, são as menores 

doses possíveis para proporcionarem uma anticoncepção confiável55
• 
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2.2.1. Tipos de anticoncepcionais hormonais de uso oral 

São comercializados dois tipos de preparações para contracepção 

oral. Os COs combinados que contêm estrogênio associado a 

progestogênio e os COs contendo apenas progestogênio chamado 
"minipílula" 53.ss,113,139: 

2.2.1.1. Anticoncepcionaís orais combinados 

A combinação estrogênio-progestogênio foi introduzida através 

dos anos em três gerações sucessivas: 

Primeira geração - introduzida na década de 60, incluía altas 

doses de um componente estrogênico (> 50.0 µg de mestranol ou estradiol) 

associado a um componente progestogêníco do tipo noretindrona; 

Segunda geração - introduzida na década de 70, foram 

desenvolvidas preparações farmacêuticas com doses menores de 

estrogênios(< 50,0 µg de etinílestradiol) e progestogênios (norgestrel); 

Terceira geração - introduzida em 1980, contendo < 50,0µg de 

etinilestradiol mais um gonano progestogênio (desogestrel, gestodeno e 

norgestimato) 7•
36

•
108

•
164

•
199

. 
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Os anticoncepcionais orais combinados encontram-se disponíveis 

como preparações monofásicas, difásicas ou trifásicas, em geral 

apresentados em pacotes para 21 dias. Para os agentes monofásicos, as 

mesmas doses de estrogênio e de progestogênio estão presentes em cada 

comprimido, que são tomados diariamente por 21 dias, seguida de um 

período de 7 dias sem medicação. Algumas preparações são apresentadas 

em embalagem para 28 dias, sendo que os comprimidos para os últimos 7 

dias contêm apenas os ingredientes inertes. 

As preparações bi- e trifásicas consistem na administração de 

dois ou três comprimidos diferentes, contendo quantidades variáveis de 

ingredientes ativos para serem tomados, em momentos diferentes, durante o 

ciclo de 21 dias55
·
165

• Este método reduz a dose total de esteróides 

administrada e se aproxima mais das proporções estrogênicas e 

progestogênicas que ocorrem durante o ciclo menstrual. Entretanto, os 

preparados bi-ou trifásicos não parecem apresentar nenhuma vantagem 

sobre os monofásicos 165
• 

As preparações em fases foram desenvolvidas na década de 80, 

principalmente para reduzirem as doses dos progestogênios nos 

anticoncepcionais orais, quando se obsservou que estes poderiam produzir 

efeitos cardiovasculares indesejáveis55
. 

O conteúdo estrogênico das preparações atuais varia de 20 a 

50µg, mas a maioria delas contêm de 30 a 35µg. Em geral, as preparações 

que contêm 35µg ou menos de um estrogênio são chamadas "pílulas 

modernas" ou "de baixa dosagem". Já a dose do progestogênio é mais 

variável devido às diferenças nas potências dos compostos empregados. A 

maioria das preparações, no entanto, contém 1 mg ou menos do 

estrogênio55
•
165 e existem estudos nos quais está demonstrado que os 

comprimidos de baixa dose são tão eficazes quanto os de doses maiores 193
• 
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Grandes doses de estrogênios, isolados ou associados a 

progestogênios, têm sido utilizadas para impedir a gravidez, após coito sem 

proteção ("pílula do dia seguinte"). Quando o tratamento é iniciado dentro de 

72 horas 
24

·
46

·
55

•
113

•
139

•
165

-'
92

, mostra-se eficaz em 90 a 99% dos casos24•55•53• 

O mecanismo de ação desses esquemas ainda é obscuro, mas acredita-se 

que atuem no transporte tubário do ovo ou no desenvolvimento de um 

endométrio hostil à implantação46•55. 

2.2.1.2. Anticoncepcionais - "minipílulas". 

As formulações que contêm apenas progestogênio foram 

desenvolvidas para contornar os efeitos adversos dos estrogênios presentes 

nos anticoncepcionais orais46
. As 'minipílulas" têm maiores indices de 

falhas, apresentam 96 e 97,5% de eficácia46
•
55

, estando indicadas quando há 

intolerância ou contra-indicação formal ao uso de estrogênios53•165 e 

durante a amamentação, pois não inibem a produção de leite 165. Verifica-se 

uma alta incidência de sangramentos menstruais irregulares, que muitas 

vezes conduzem à suspensão da medicação46
•
53

. 

2.2.1.3. Outros tipos de contraceptivos hormonais 

A contracepção hormonal através de implantes subdérmicos de 

progestogênios já está disponível nos EUA53
• Este procedimento resulta 

numa ação anticoncepcional em longo prazo (acima de 5 anos) 55• As 

desvantagens incluem a necessidade de introdução e remoção cirúrgica do 

implante e a ocorrência de sangramento irregular em lugar de menstruações 

previsiveis53• 
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O DIU é um método contraceptivo, com eficácia de 97 a 98%, 

programado para inserção anual, o qual libera localmente baixas 

quantidades de progestogênio55
; alguns aparelhos liberam 20µg de 

levonorgestrel em 24 horas 113
• Há modelos que utilizam substancias não 

hormonais, mas mesmo assim possuem ação contraceptiva 155
. A ação 

anticoncepcional dos DIU se deve a efeitos locais sobre o endométrio55
• 

Pode-se obter também uma contracepção eficaz através da 

injeção intramuscular de acetato de medroxiprogesterona: 150 mg/rnês 53
, 

ou uma vez a cada 3 meses55
•
165

• Seu uso como anticoncepcional é 

aprovado em mais de 80 países. Porém, no EUA não foi aprovado em 

virtude da incidência aumentada de tumores mamários em cães beagle"'·189
• 

2.2.2. Mecanismos de ação 

O modo de ação dos COs combinados parece ser o 

seguinte ..,,53.55.97, 1 :19, 155. 189: 

• O estrogênio inibe a liberação de FSH e, assim, suprime o 

desenvolvimento do folículo ovariano; 

• O progestogênio inibe a liberação de LH e, assim, impede a 

ovulação, tornando também o muco cervical menos apropriado para a 

passagem do espermatozóide; 

Juntos, alteram o endométrio de forma a desencorajar a 

implantação. 
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Também interferem nas contrações coordenadas da cérvice, útero 

e trompas de Falópio, que são consideradas necessárias para a fertilização 

e implantação bem-sucedidas. Quando a administração é suspensa após 21 

dias, a retirada do progestogênio precipita a menstruação53•55-139. 

Os contraceptivos à base de progestogênios evitam a ovulação 

em 70 a 80% dos ciclos55
• Suprimem as concentrações de FSH e LH e a 

ovulação, em graus variáveis. Entretanto, essas ações não elucidam 

inteiramente o sucesso observado em contracepções entre 96 a 98%, 

sugerindo, então, que outros mecanismos estejam envolvidos nestas ações. 

Acredita-se que um espessamento do muco cervical para diminuir a 

penetração do esperma e as alterações endometriais, contribuam de forma 

significativa para a eficàcia46
•
55

, além de que os progestogênios diminuem a 

mobilidade tubária, impedindo a implantação do ovo 139
•
165

• 

2.2.3. Fannacocinética 

2.2.3.1. Estrogênios 46
•
97

•
113

'
1390189 

• Etinilestradiol ou mestranol 

• São rapidamente absorvidos no trato gastrintestinal e também 

através da pele e mucosa. Apresentam biodisponibilidade relativa em torno 

de 83%. Ambos têm efeito de primeira passagem com recirculação êntero

hepàtica e atingem concentrações similares no plasma em 1 a 2 horas; 
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• São amplamente distribuídos nos tecidos. Apresentam taxas 

de distribuição de 0,9% no útero, 8,8% no sangue e 28,2% no tecido 

adiposo; 

• Ligam-se 97 a 98% à albumina, mas não à SHBG; 

• 70% do mestranol é convertido em etinilestradiol por 

desmetilação; 

• A meia vida varia de acordo com o progestogênio associado. 

Quando administrados isoladamente variam de 6 a 20 horas ou 13 a 27 

horas; 

• A excreção renal é de 22 a 58%, na forma de conjugado; a 

fecal, 30 a 53% e a biliar: 26 a 43%. 

2.2.3.2. Progestogênicos 

• Levonorgestrel ou norgestrel 97
•
189 

• Atingem concentrações máximas dentro de 2 horas; 

• Não sofrem eliminação pré-sistémica, isto é, efeito de primeira 

passagem, por isso são completamente biodisponível; 

• São amplamente distribuídos pelos tecidos e têm maior 

afinidade pelas SHBG do que pelas albuminas; 

• São biotransformados por redução seguida de conjugação; 
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• A meia vida biológica varia de 11 a 45 horas; quando 

associado ao etinilestradiol a eliminação plasmática varia de 8 a 13 horas; 

• São principalmente eliminados por via renal como produtos 

inativos. 

• Desogestrel 181 

• É primeiramente absorvido na forma ativa no intestino como 3-

ceto-desogestrel, porém devido ao significante efeito de primeira passagem, 

a biodisponibilidade relativa é de 83%; 

• Apresenta elevado volume de distribuição; 

• Liga-se tanto à albumina quanto à SHBG; 

• A biotransformação ocorre em duas fases: na fase 1, há a 

formação do 3-ceto-desogestrel e na fase li, a biotransformação se completa 

resultando em compostos conjugados polares, glicurônicos e sulfatos; 

• A meia vida varia de 8 a 13 horas quando é administrado com 

etinilestradiol; 

• É excretado pela via renal: 45%, dos quais 14 a 28% na forma 

não alterada; 38 a 61 % são eliminados como conjugados glicuronldeos, e 

23 a 39%, como sulfatos. 
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• Gestodeno 31,35,12e,11s 

• A absorção é rápida e completa; provavelmente acontece no 

duodeno, em aproximadamente 1 hora; 

• Apresenta alta ligação às proteínas plasmáticas: 75,3% às 

SHBG e 24,1% à albumina. Apenas 0,6% permanece na forma livre e, 

portanto, biologicamente ativa; 

• Possui meia vida plasmática que varia de 1,5 a 18 horas; 

• A biotransformação hepática é extensa, sendo que 50% é 

eliminado pela urina e 50% pelas fezes. Não há eliminação na forma 

inalterada. 

2.2.4. Uso clínico e benefícios à saúde 

A aplicação mais importante dos estrogênios e progestogênios em 

combinação são a contracepção oral53 e em mulheres pós-menopáusicas 
como TRH21,46,47.110_ 

Há mais de uma década, constatou-se que os COs de 

combinação trazem beneficias substanciais à saúde, além do uso como 

anticoncepcional55
• 
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Como foi anteriormente comentado, os estrogênios têm papel 

importante no tratamento da osteoporose. O uso de estrogênios exógenos 

antes da menopausa, como contraceptivos orais também têm efeito positivo 

na prevençao da diminuiçao da densidade óssea que é observada na 

menopausa25
•
29

•
120

. Alguns estudos avaliaram o efeito do uso dos COs sobre 

a densidade ou massa óssea, e encontraram resultados conflitantes76•120•1"°. 
Todavia a maioria dos estudos conclui que as usuárias de COs têm um 

aumento significantemente maior de massa óssea quando comparado com 

mulheres que nunca usaram nenhum tipo de COs 11º·120
•
1"°. 

O efeito dos COs sobre os ossos parece ser mais evidente do que 

aqueles da TRH só com estrogênios, que provavelmente resulta da maior 

potência dos estrogênios sintéticos nos COs quando comparado com os 

estrogênios naturais na TRH. Um estudo recentemente publicado, comparou 

a eficácia dos COs e a TRH à base de estrogênios sobre a densidade 

mineral óssea. Outros autores conclulram que ambos são efetivos no 

aumento da densidade dos ossos da coluna espinhal e da bacia. No entanto, 

os COs reprimiram a perda óssea mais do que a TRH estrogênica 176
. 

Os anticoncepcionais orais são indicados para mulheres sadias, 

preferencialmente não-fumantes e com menos de 35 anos de idade nas 

quais a gravidez deve ser decididamente evitada 165
• 

O uso da pllula combinada diminui notavelmente a incidência de 

amenorréia, ciclos irregulares, cólicas menstruais 1, sangramento 

intermenstrual, anemia ferropriva e tensão pré-menstrual1
•
55

•
139

. Outros 

beneficies do uso dos anticoncepcionais em longo prazo incluem reduçao de 

50% de doenças benignas de mama, redução de 10 a 70% na doença 

inflamatória pélvica 1•
46

, e câncer ovariano em 50%, após 6 meses de uso55
, 

mé · 146165 além da redução de cêncer de endo trio · · . 
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Considerando que a gravidez e o parto acarretam algum grau de 

morbidade (complicações pré ou pós-parto em 20% das gestantes) e 

mortalidade, 20 em cada 100.000 nascimentos em mulheres com menos de 

35 anos, em países desenvolvidos, o uso de anticoncepcionais hormonal 

proporciona de forma segura, uma vida sexual ativa a mulheres que não 

desejam engravidar ou quando a gravidez é uma contra-indicação 

absoluta55
·
59

·
165

. 

2.2.5. Interações com outros fánnacos 

Diversas interações entre os COs têm sido observadas, 

principalmente com relação a agentes antimicrobianos e anticonvulsivantes 1. 

Estes agentes reduzem a concentração plasmática dos anticoncepcionais 

por estimularem sua biotransformação hepática 165
. 

A Tabela 1 mostra as principais interações entre os contraceptivos 

orais e outros fármacos 1'
67

"
113

'
189

. 
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Tabela 1 - Interações entre contraceptivos orais com o fumo e outros 

fármacos. 

Agentes 
Paracetamol 
Acetominofeno 

Antimicrobianos 

Anticoagulantes orais 

Anticonvulsiv antes 

Hipoglicemiantes 

Benzodiazepínicos 

Cafeína 

Metoprolol 

Fumo 

Efeito Observado 
J.. efeito do acetoaminofeno 
t concentração plamática do etinilestradiol 

J.efeito dos contraceptivos esteróides 

J..diminui efeito do dicumarol 
taumenta efeito do acenocumarol 

ieteito dos contraceptivos 

J..diminui resposta aos antidiabéticos 

t concentração sérica de alguns 
benzodiazepinicos 
tefeito dos que sofrem biotransformação 
oxidativa 
ieteitos dos que sofrem conjugação com 
ácido glicurônico 

tda concentração plamática de cafeína 

tda concentração plamática de metoproiol 

Alguns estudos mostraram inibição do 
metaOOlismo hepático do etinilestradiol 
(mecanismo pouco conhecido) 

(t) aumenta ci) diminui 

(1) Substituir o paracetamol. 

Significãncia Clínica 
Pode t efeitos adversos 
indesejáveis dos estrogênios <1> 

Gravidez, irregularidades 
menstruais (2) 

Necessidade de adaptação de 
dosagem C3l 

Gravidez, irregularidades 
menstruais <2-

4
) 

Maior risco de episódio de 
hipoglicemia (5) 

Necessidade de adaptação de 
dose 

t efeitos da cafeina no 
organismo, meia vida 
prolongada 
Possibilidade de resposta 
exagerada aos ~-bloqueadores 

Maior risco de eventos 
cardiovasculares adversos <5> 

(2) Indica que está havendo interação entre os fármacos com possível ineficiência dos 

COs, optar por formulações com dose maior de estrogênio
89

, ou associar outro método 

contraceptivo, especialmente se o tratamento com antimicrobiano for maior que duas 

semanas. 

(3) Monitorar paciente, se necessário fazer ajuste de dose ou retirar os COs. 

(4) Estar alerta para evidência de efeitos aumentados da fenitofna e outros anticonvulsivos. 

(5) Monitoração cuidadosa da paciente diabética. 

(6) Orientar a paciente a deixar de fumar ou escolher outro método contraceptivo. 

Adaptação da Tabela de Oga, S. e Basile, A. 
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2.2.6. Considerações sobre os efeitos nocivos dos anticoncepcionais 

Apesar dos COs serem usados há cerca de 30 anos, ainda existe 

muita controvérsia com relaçao a seus riscos e benefícios, pois muitos 

estudos iniciais associavam os anticoncepcionais orais com efeitos tóxicos 

específicos, foram conduzidos com doses muito superiores ás das 

formulações atuais. Estudos recentes com anticoncepcionais de baixa 

dosagem evidenciam menores efeitos26•46. Estima-se que mais de 90 

milhões de mulheres no mundo todo faz uso de contraceptivos orais 

combinados 14
. Embora se acredite que os anticoncepcionais atuais sejam 

relativamente seguros para a maioria das mulheres sadias, há situações que 

contra-indicam seu uso de forma absoluta 165. 

Desde sua introduçao na terapêutica, os COs sofreram diversas 

modificações em suas composições, como tentativa de reduzir os riscos 

associados ao uso36
•
164

• O reconhecimento de que eventos vasculares 

associados à terapia de COs estavam relacionados á dose, levou as 

companhias farmacêuticas a alterarem o conteúdo hormonal das 

formulações, nao apenas reduzindo o conteúdo estrogênico e 

progestogênico, mas também introduzindo novos 

progestogênios 18.36.53.122.164_ 

A primeira geraçao de contraceptivos orais é raramente usada 

atualmente. Até recentemente, o potencial trombótico dos anticoncepcionais 

de 38 geraçao e de outros COs com baixa dose de estrogênios, era pouco 

pesquisado. Entretanto, diversos trabalhos vêm sendo publicados com 

relaçao aos riscos e à segurança de diferentes tipos de contraceptivos 

orais36
•
164

. 
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O impacto dos COs de baixa dosagem de estrogênio e a 3ª 

geração de anticoncepcionais orais, compostos pelos novos progestogênios 

desogestrel, gestodeno e norgestimato, vêm sendo o foco das investigações 

epidemiológicas de interesse grande em saúde pública, pois muitos estudos 

têm mostrado que os novos COs estão associados à série de efeitos não 

desejados, como doenças vasculares, vários tipos de cânceres e numerosos 

efeitos endócrinos e metabólicos36
•
55

•
122

•
164

•
199

• 

2.2.6.1. Avaliação do efeito carcinogênico 

Dados experimentais e epidemiológicos mostram forte relação 

entre a exposição excessiva de níveis de estrogênios e o desenvolvimento 

de câncer em vários tecidos213
• 

• Carcinoma de mama 

A questão sobre o risco de câncer de mama é bastante 

controversa26
•
113

•
189

. Apesar da discordância de alguns autores46
•
53

•
55

•
63

•
89

•
101

, 

a opinião prevalecente é de que há um leve aumento no risco de câncer de 

mama, quando os contraceptivos são usados em mulheres com idade 

inferior a 45 anos, particularmente nuliparas, e em mulheres que iniciaram o 

uso de COs com idade inferior a 25 anos de idade14
•
26

•
91

•
100

•
109

•
121

•
166

•
187

,
188

,
198

• 
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• Câncer endometrial 

Existem evidências de risco, admitindo-se até que exerçam um 

efeito protetor. Muitos estudos mostraram que os COs combinados estão 

associados com a diminuição do risco de carcinoma 
endometrial26,47,53,65,86,oo, 113. 101. 

• Câncer cervical 

A relação entre o câncer cervical e o uso de anticoncepcionais 

permanece controvertida53. Parece que os COs acarretam algum aumento 

no risco, o qual estaria relacionado ao uso prolongado26·113•215• Em um 

trabalho publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi 

apresentado um estudo de caso-controle, concluindo que os COs utilizados 

por mais de 5 anos estavam associados apenas a um modesto aumento do 

risco de carcinoma cervical de células escamosas206
• 
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• Câncer de ovário 

Alguns estudos provaram que os COs oferecem proteção contra o 

câncer de ovário. Ao longo do uso, a proteção aumenta e persiste por algum 

tempo após a suspensão do tratamento65•86•89•90•113•161 •162•198• Essa 

associação negativa dos COs com câncer de ovário, aparentemente está 

relacionada ao tipo de anticoncepcional empregado e com as quantidades 

de estrogênio e progestogênio presente na formulação 113. No entanto, não 

existem dados disponíveis que forneçam evidências definitivas quando são 

empregadas formulações mais recentes com pequenas doses, levando-se 

em conta o tempo de uso98
. A maioria dos estudos é baseada em 

experiências com COs contendo pelo menos 30µg de etinilestradiol89• 

Nenhum estudo analisou os efeitos de 20µg de etinilestradiol sobre o câncer 

de ovário62
·
144

• Não se sabe, portanto, se esse efeito profilático mantém-se 

quando o estrogênio da formulação é reduzido a quantidades inferiores a 

30µg 89
. 
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• Tumores hepáticos 

• Carcinoma hepatocelular 

Os COs estão implicados no desenvolvimento de carcinoma 

hepatocelular (CHC)28
•
73

. NUEBERGER et al130 estudaram 26 mulheres com 

carcinoma hepatocelular, sendo que 18 haviam usado anticoncepcional. Os 

autores estimaram que o uso de COs por 8 anos não aumentava o risco, 

mas acima deste período o risco foi 4,4 vezes maior. De BENEDETTI et al.28 

analisaram 1 O casos de CHC em mulheres com história de uso de COs. Os 

autores concluíram que os estrogênios contribuem para o desenvolvimento 

de CHC, primeiramente através da estimulação mitogênica e, 

secundariamente pela mutagênese via radical hidroxil produzido pelo 

metabolismo estrogênico28
• Este fato já havia sido observado anteriormente 

por YAGER et ai. 213
, onde ficou demostrada a correlação entre o uso 

prolongado de COs e o desenvolvimento de câncer de flgado. Os 

pesquisadores concluíram que os estrogênios sintéticos são potentes 

promotores de hepatocarcinogênese em fêmeas de rato, provavelmente 

devido á genotoxicidade indireta mediada pelo ciclo redox e pela formação 

de bases hidroxiladas de DNA213
• 

Em outro estudo foram apresentados 194 casos de CHC 

relacionados apenas com os progestogênios de 1ª e 2• geração de Cos, 

mostrando que não houve evidência de tumores malignos associados ao 

desogestrel, gestodeno ou norgestimato138
. 
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• Adenoma Hepático 

Existe pequena evidência para o aumento de adenoma 

hepatocelular em mulheres que usam COs modernos71 _ O adenoma 

hepatocelular é um tumor benigno e extremamente raro, potencialmente 

associado a longos períodos de uso de anticoncepcionais26•71 • HANNAFORD 

et al.66 examinaram dois estudos baseados na observação, ao longo de 27 

anos, sobre a relação COs e o risco de tumores hepáticos. Os autores 

concluíram que o risco de doenças hepáticas era aumentado em mulheres 

que tomavam COs com dose de estrogênio acima de S0µg . 

2.2.7. Distúrbios vasculares 

As três maiores doenças trombóticas que afetam as mulheres 

relacionadas com o uso de COs são: o tromboembolismo venoso (TEV) 

incluindo trombose venosa profunda (TVP) e tromboembolismo pulmonar 

(TEP), doença cardíaca isquêmica - infarto agudo de miocárdio (IAM) e 

acidente ou ataque vascular cerebral (AVC) 108
• 

O tromboembolismo foi um dos primeiros efeitos graves, não 

previstos, a serem relatados e tem sido o mais exaustivamente estudado53
• 

Estudos relacionados à influência dos COs nas doenças trombóticas 

comprovaram que cada tipo de anticoncepcional oral combinado, era 

responsável por distúrbios específicos. A 1• geração de COs aumentou 

significantemente o risco de IAM. A 2ª geração foi responsável pelo aumento 

no risco de ataque trombótico cerebral e a 3ª geração aumentou 

consideravelmente o risco de TEV 95
• Contudo outros estudos têm mostrado 

que os COs em baixas doses estrogênicas, associado aos novos 

progestogênios reduzem os riscos de distúrbios vasculares 1•-
1n_ 
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• Doença tromboembólica venosa 

Os COs empregados no passado foram claramente associados 

com um aumento no risco de TEV e TVP, devido ás altas doses de 

estrogênios na formulação (mais de 50µg) 14·18·26
•
69

·165, e não ao conteúdo de 

progestogênio53
. Por outro lado, CONARD22 observou que os 

progestogênios também desempenham papel importante. O aumento 

comprovado de risco de TEV induzido por COs foi estimado em 8 vezes. 

Vários estudos publicados recentemente sugerem que a 

incidência de TEV é maior em mulheres que usam 3ª geração de COs do 

que as que usam os de 2ª geração'•.a2.12.102,164,190,198,199.201,208. 

Em 1995, a 3ª geração de COs foi alvo dramático da atenção 

pública, quando o Comitê Britânico sobre Segurança Médica (Committee on 

Safety of Medicine) recomendou que as mulheres que tomassem COs 

contendo desogestrel e gestodeno suspendesse seu uso ao término do ciclo, 

pois em trabalho recentemente publicado, foi apontado aumento do risco de 

TEV. Esta afirmação foi confirmada pela • American College of Obstetricians 

and Gynecologic' dos Estados Unidos. O Comitê Britânico, ao final de 1996, 

completou extenso estudo de revisão sobre o assunto e concluiu que as 

usuárias de COs de 3ª geração apresentavam um risco de 

tromboembolismo, não fatal, 3 vezes maior que o apresentado em usuárias 

de 2ª geração de COs 198· 199. 
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Dois estudos colaborativos realizados pela OMS sobre doenças 

cardiovasculares e contracepção hormonal, investigaram o risco de TEV 

associado ao uso de COs combinados. No primeiro estudo foram incluídos 

1143 casos de pacientes hospitalizados entre 20 e 44 anos de idade, 

admitidas com TVP e TEP, com história de uso de COs combinados e 2998 

controles, de mesma faixa etária, admitidas com as mesmas patologias, 

porém não associada ao uso de anticoncepcionais combinados. O risco 

relativo estimado não foi afetado pelo tempo de duração do episódio de uso 

do anticoncepcional, pela idade, ou pela história de fumo ou de não gravidez 

associada à hipertensão. Não foram encontradas nestes estudos diferenças 

apreciáveis nos riscos estimados de TEV, em mulheres que tomaram COs 

combinados, contendo doses inferiores ou superiores a 50µg de 

estrogênios 199
•
208

• 

O primeiro estudo mostrou que a proporção de TEV para 71 

mulheres que utilizaram COs de 3ª geração (< 50µg de estrogênios) foi 

maior do que para aquelas que usaram COs de 1ª e 2ª geração208
• 

O segundo estudo foi conduzido com base nos resultados do 

primeiro. Nesta pesquisa foram comparados os riscos de casos de TEV 

entre pacientes e controles hospitalizados, que tomaram dose de 

estrogênios inferiores a 35 µg contidos nos COs de 2ª geração de 

progestogênio (/evonorgeslref) e 3ª geração (desogestrel ou gestodeno). Os 

resultados indicaram que a proporção de risco de TEV entre usuárias dos 

de 3ª geração e de 2ª geração, quando comparados com as não usuárias foi 

3 vezes maior, sendo o risco relativo 9, 1 e 3, 1 respectivamente. Quando 

ajustado ao índice de massa corpórea, o risco estimado foi novamente de 2 

a 3 vezes maior nas usuárias de COs de 3ª geração207
• 
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JICK et al.82 encontraram resultados semelhantes aos 

apresentados pela OMS, isto é, o risco estimado para TEV não fatal para 

usuárias de desogestrel e gestodeno é quase 2 vezes maior do que o para 

usuárias de levonorgestrel. 

SPITEZER et ai. 164 compararam o risco de TEV de diferentes 

formulações de COs combinados, entre mulheres usuárias e não usuárias. O 

risco relativo estimado para usuárias de 2ª geração foi de 4,0 e o para 

usuárias de 3ª geração de COs foi de 4,8. 

FARMER et al.42 e LEWIS et al.104 consideraram que esses 

estudos foram provavelmente afetados pela susceptibilidade entre as 

usuárias, especialmente nos primeiros momentos de uso do 

anticoncepcional mais novo, quando comparado com os mais antigos36•199. 

Um trabalho de re-análises recentemente publicado, concluiu que não há 

diferenças significantes no risco de doença trombótica venosa entre 

diferentes formulações de COs combinados212• 

• Doença cardiovascular 

O IAM é uma rara condição entre mulheres jovens em idade 

reprodutiva14
•
26

•
155

•
209

• No entanto, a taxa de fatalidade é alta103
, podendo 

chegar a 30%. A presença de outros fatores como fumo, hipertensão, 

diabetes, conteúdo de estrogênio na formulação usada, presença ou 

ausência de fatores de riscos para aterosclerose, influenciam fortemente na 

patogénese das doenças cardiovasculares, especialmente no risco de IAM26• 

No entanto, a maioria dos estudos afirma que as doenças cardiovasculares 

entre usuárias de COs são devidas à trombose e não à aterosclerose 19• 
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A combinação de fumo e COs resulta em sinergismo, aumentando 

em 1 O vezes a probabilidade de ocorrência desse evento, quando 

comparado com as não fumantes 14
•
26

. Já na presença de hipertensão, o 

risco de IAM a mulheres, em idade reprodutiva, aumenta em 5 a 1 O vezes, 

quando comparado o de mulheres que nunca usaram COs14. Até mesmo 

COs em baixas doses podem causar discreto aumento na pressão 

sangülnea26
• Não foi relatado aumento no risco de IAM associado ao tempo 

de uso de COs26. 

Parece que mulheres não fumantes, saudáveis com idade inferior 

a 45 anos de idade que usam as novas formulações, com baixa dose de 

estrogênio, não apresentam risco aumentado de doença cardíaca 

isquêmica 19
•
26

•
36

•
155

•
181

• Outros estudos confirmaram que usuárias de COs 

com doses de estrogênio inferiores a 50µg não apresentam aumento do 

risco relativo de IAM83
·
159

. 

Alguns estudos mostraram que não há evidência significante no 

aumento do risco de IAM a usuárias de COs de 2ª e 3ª geração37
•
82

•
106

• 

LEWIS et al.103 também concordam que os novos progestogênios, contendo 

desogestrel e gestodeno, não constituem fatores de risco para o sistema 

cardiovascular. 

Foi comprovado que usuárias de COs contendo desogestrel e 

gestodeno apresentavam menor risco de IAM quando comparado com o de 

usuárias de preparações contendo levonorgestrel 14
• 
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Outros trabalhos foram publicados referentes à associação, COs 

e IAM1º5
·
106

·
159

·
209

. No entanto, a questão do beneficio para usuárias de COs 

de 2ª e 3ª geração, em relação ao risco relativo de IAM, ainda não ficou bem 

resolvida. Portanto, pode-se dizer que o risco absoluto associado ao uso de 

eº é 3637103155 d' , d I , s pequeno · · · , e 1rec1ona o quase que exc us1vamente para 

mulheres mais velhas com fatores de riscos para doenças 

cardiovasculares36
. SIDNEY et al.159 estimaram que a incidência de IAM 

seria 5,2 casos por 106 de usuárias de COs anualmente. A OMS afinma que 

os COs combinados estão associados a um aumento no risco de IAM entre 

mulheres com fatores de risco conhecidos. Apenas entre mulheres mais 

velhas e fumantes, o risco passa a ser consideravelmente aumentado, isto é, 

estima-se a ocorrência de 484,6 casos de IAM por 106 de mulheres 

anualmente, sendo que 396,2 casos ocorrem com mulheres acima de 35 

anos que tomam qualquer tipo de anticoncepcional oral combinado. Apenas 

88,6 casos não estilo relacionados com o uso de COs 209• 

Estudos epidemiológicos recentes têm evidenciado um aumento 

da mortalidade por doenças cardiovasculares em pessoas com altos níveis 

de cobre sérico. O impacto dos COs sob o cobre sérico já fora 

anterionnente atribuído à liberação estrogênio-induzida de ceruloplasmina 

pelo fígado (proteína transportadora de cobre plamático). BERG et al.7 

verificaram que mulheres usuárias de qualquer tipo de anticoncepcionais 

orais apresentavam elevados nlveis de cobre plasmático. Níveis mais 

pronunciados foram encontrados em mulheres que tomavam COs de 3ª 

geração contendo o progestogênio desogestrel. Investigações adicionais são 

necessárias a fim de esclarecer o posslvel papel de altas concentrações 

séricas de cobre aumentando o risco de doenças cardiovasculares e 

trombóticas, bem como os diferentes mecanismos pelos quais os COs 

afetam o sistema cardiovascular. 
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• Doença vascular cerebral 

Foi evidenciado um aumento na incidência de acidentes 

vasculares cerebrais (AVC) associado ao uso de COs, mas esse aumento 

não foi correlacionado de forma definitiva com os COs. A associação entre o 

uso de COs e hemorragia subaracnóide também parece controvertida"6. Um 

trabalho mais recente sugere que os COs contribuem com um pequeno 

aumento do risco137, enquanto que em outros é sugerido que esse risco é 

insignificante85
•
133·154

•
212

• 

O AVC é freqüentemente dividido em duas categorias: ataque 

isquêmico ou trombótico e ataque hernorrágico14
•
137. 

O risco relativo de isquemia cerebral em mulheres com idade 

reprodutiva que tomam COs de baixa dose é extremamente reduzido. 

Existe uma persistente associação entre o uso de COs contendo doses de 

etinilestradiol superiores a 50µg de e o risco maior de AVC14·36
•
70·214

• o 
risco de AVC isquêmico parece ser, portanto, diretamente proporcional à 

dose do estrogênio contido no anticoncepcional oral 

combinado23,64,70, 10?, 133,194. 

A hipertensão, o fumo e as dores de cabeça do tipo enxaqueca 

associados ao uso de COs aumenta substancialmente o risco de ataque 

isquêmico64·153
•
183·21º. Um ponto importante encontrado em alguns estudos 

foi que mulheres que tomaram doses inferiores a 50µg de estrogênio na 

formulação antíconcepcional, e eram normotensas, não apresentaram 

significante aumento do risco de AVC isquêmico133·153
'
211. Já o fumo é um 

forte fator aditivo até mesmo em baixas doses de estrogênio (iguais ou 

inferiores a 35µg)61
•
137·150.

183. Outras pesquisas enfocam o mesmo 
terna10,1ro,1os.211. 
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O risco de AVC hemorrágico em mulheres é baixo e não aumenta 

com o uso de COs, na ausência de fatores de risco23•64•133•154,180,194,211 ,214_ 

Embora o ataque hemorrágico, como causa de morte em mulheres jovens, 

seja raro, a mortalidade é próxima de 25%. A taxa de incidência de qualquer 

tipo de AVC, para usuárias de COs com 35 a 44 anos de idade é de 14 

eventos por 100.000 mulheres por ano 14. 

A OMS informou que os COs são seguros com relação a 

doenças cérebro-vasculares e que o risco relativo para qualquer tipo de AVC 

foi de 1,41 (não significante estatisticamente) para usuárias de COs em 

doses inferiores ou iguais a de 50µg de etinilestradiol, e 2,71 

(estatisticamente significante) para usuárias de COs com doses iguais ou 

superiores a 50 µg ou mais do mesmo estrogênio211 .212_ BURKMAN14•15 

afirmou que não existe relação entre o risco de AVC hemorrágico e os 

componentes dos COs. 

2.2.8. Alterações metabólicas e endócrinas. 

Muito se tem pesquisado com relação ao perfil bioquímico de 

mulheres sob tratamento com vários tipos de COs combinados associando 

os diversos efeitos dos anticoncepcionais orais a doenças vasculares 

cardíacas e cerebrais 113
• 

Acredita-se que a incidência de efeitos androgênicos e alterações 

metabólicas com os COs de baixa dose, que contêm os novos 

progestogênios, sejam mínimas 13
•
88

•
156

'
157

'
172

'
182

. 
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2.2.8.1. Efeitos sobre o metabolismo dos lipídeos 

Como já foi apresentado, os estrogênios e progestogênios 

apresentam efeitos opostos sobre os níveis de HDL e LDL. O efeito total 

sobre as concentrações dessas lipoproteínas parece estar relacionado com 

as preparações usadas e, particularmente com a dose do progestogênio 

empregado
26

• Todavia esses resultados são sidos contraditórios e 

conflitantes, em termos das diferentes composições e conteúdos dos 

estrogênios e progestogênios 113
. 

WIEGRATZ et aI_2<,o investigaram o efeito deletério dos COs de 

baixa dose sob o perfil das lipoproteínas plasmáticas e concluíram que os 

níveis de LDL foram significativamente diminuídos devidos ao componente 

estrogênico. BERGA et al.8 também encontraram resultados semelhantes 

com relação ao perfil das lipoproteínas, principalmente com relação ao 

aumento da HDL2 e redução da LDL, em pacientes que tomavam COs de 

baixas doses contendo o progestogênio desogestrel . 

2.2.8.2. Efeitos sobre o metabolismo dos carboidratos 

Além da influência sobre o metabolismo lipídico, os 

anticoncepcionais orais alteram o teste de tolerância à glicose 165
• Altas 

doses de progestogênios resultam em provas de tolerância à glicose 

anormais em 4 a 16% das mulheres46
• Alguns autores relatam um discreto 

aumento nos níveis de glicose e insulina com os COs modernos8
·
156

. Outros, 

acreditam na diminuição desses níveis27
• Apesar desses efeitos, parece que 

os anticoncepcionais não aumentam o risco de desenvolvimento de diabete 

melitus tipo 2 113
•
156

• Relatos recentes a respeito do contraceptivo de baixa 

dose sugerem que pode haver aumento na resistência periférica à insulina 

que é contrabalançado por níveis hormonais pouco elevados, de forma que 

os níveis normais de glicose sejam mantidos55
• 
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2.2.9. Alterações genéticas na hemostase 

Recentemente. novas pesquisas propõem um mecanismo de 

coagulação que poderia explicar o aumento da incidência de doenças 

tromboembólicas vasculares associadas com os novos progestogênios7• 

Os COs podem induzir estado de hipercoagulabilidade pela via 

intrínseca ou extrínseca da coagulação69
•
204

•
214

, podendo responder por 35% 

das tromboses venosas cerebrais idiopáticas 115, ou pela redução de 

antibrombina Ili 69
•
214

• Podem induzir atividade antifibrinolítica pela redução 

expontânea da fibrin61ise69
. Na verdade, acredita-se que mulheres que 

apresentam defeitos no sistema de regulação hernostático podem não ser 

capazes de ajustar o aumento da protrombina gerada pela indução dos 

COs93
•
204

• 

Nos últimos anos a descoberta de dois pontos de mutações, um 

no gene que codifica o fator V 9
, responsável pela resistência á proteína C 

ativada (PCa), e outro no gene que codifica a protrombina134
, ampliaram o 

conhecimento da trombofilia inerente114
• Atualmente a prevalência da 

mutação para o fator V (fator Leiden) é uma das mais comuns desordens 

trombofilicas conhecidas 160
. A incidência varia de 3 a 5% na população em 

geral, sendo mais freqüente na população caucasiana41
•
141

•
145

• 

A resistência do fator V Leiden á PCa, cria um desequilíbrio na 

cascata de coagulação, o qual predispõem os pacientes ao desenvolvimento 

de trombose. Antes de se descobrir a existência de pacientes resistentes á 

PCa, suspeitava-se de que os pacientes que apresentavam TVP, 

particularmente abaixo de 45 anos, tinham deficiência de proteína C, 

proteína S e antitrombina Ili ativas. Sabe-se hoje que estas deficiências 

estão associadas com um aumento no risco de TEV e AVC9
•
30

•
115

•
160

•
214

• 
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O uso de COs é também um forte e independente fator de risco 

para a doença tromboembólica venosa, e está associado com o aumento de 

4 vezes no risco de trombose venosa, independente da presença de outros 

fatores de risco genético ou adquiridon. 

Indivíduos portadores de mutação tipo Leiden apresentam o risco 

para TEV aumentado em cerca de 8 vezes, o que é sem dúvida, similar ao 

risco total apresentado com a 3ª geração de COs 190
• ROSING et ai.147•148 

mostraram que mulheres que usam 3ª geração de COs adquirem um certo 

grau de resistência ao próprio sistema anticoagulante. Em contraste, 

mulheres usuárias de COs de 2ª geração apresentaram apenas metade 

desses efeitos 190
• MARTINELLI et ai. 114 não encontraram associação entre 

tromboses e os tipos de COs, mas uma forte interação entre os 

anticoncepcionais orais combinados e defeitos genéticos. 

A interação entre o fator V Leiden e os COs aumentam 

intensamente o risco de doenças trombóticas 114
•
190

·
214

. Foi relatado que 

mulheres com mutação no fator V, que tomam COs, têm o risco para o 

desenvolvimento de TEV aumentado em 30 vezes 191
• Valores similares a 

este foram encontrados no estudo de MARTINELLI et al.114
, para TEV, 

entre mulheres portadoras de mutação para protrombina, usuárias de 

COs114
. 
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2.3. METODOLOGIA ANALÍTICA PARA A DETERMINAÇÃO DOS 

HORMÔNIOS ESTERÓIDES 

Muitos métodos para a determinação de hormônios esteróides 

encontram-se disponíveis na literatura. Entre eles, destacam-se os 

colorimétricos6
•
57

• 
132 os métodos espectrofotométricos no 

ultravioleta56
·
124

•
125

•
126

, os métodos fluorimétricos75
•
79

•
80

•
179

, os métodos por 

cromatografia em camada delgada40
•
95

, cromatografia gasosa3•156•169•177, os 

métodos imunoenzimáticos 128
•
169

•
196

•
205 e os métodos por cromatografia 

líquida de alta eficiência que estão apresentados nas Tabelas 2, 3 e 4. 

O método geral para a determinação quantitativa de esteróides, 

proposto pela Farmacopéia Americana 184
·
185 emprega o azul de tetrazólio 

como reagente colorimétrico. O grupo cx-cetol dos esteróides possui 

propriedades redutoras próprias desta função. Ao reagir com cloreto de 

trifeniltetrazólio alcalino, que é azul, é reduzido ao correspondente 

formazano, que é vermelho, cor cujo máximo de absorção ocorre em 490nm, 

medido espectrofotometricamente95
• 

2.3.1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS HORMÔNIOS ESTUDADOS -

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

2.3.1.1. Etinilestradiol 6
•
40

•
51

•
113

•
118

•
188 

• Nome químico: (17-<t)-19-norpregna-1,3,5(1 0)-trien-20-ino-3, 17-

diol; 

• Fórmula molecular: C20H,.O,; 

• Massa molecular: 296,39; 
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• É um pó cristalino branco ou amarelo levemente claro, inodoro. 

Apresenta ponto de fusão entre 180 e 186ºC. É praticamente 

insolúvel em água, solúvel em etanol 1 :6 e éter 1 :4. Solúvel em 

óleos vegetais e soluções alcalinas diluídas . 

. 

H 

OH 

Figura 5 - Estrutura qulmica do etinilestradiol. 

2.3.1.2. Levonorgestrel 6
·
40

·
51

·
118

•
1ae 

• Nome qulmico: (17a)-(-)-18, 19-dinorpregna-4en-20-in-3-ona, 

13-etil-17-hidroxi; 

• Fórmula molecular: C21 H,.02; 

• Massa molecular: 312,45; 

• É um pó cristalino branco ou quase branco, apresenta ponto de 

fusão ao redor de 240°C, praticamente insolúvel em água, solúvel 

em clorofórmio, pouco solúvel em álcool, acetona e éter; 

C 3 OH 

.. c=CH 

. 

H 
o 

Figura 6 - Estrutura química do levonorgestrel. 
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2.3.1.3. Desogestrel 11
•
118 

• Nome químico: (131J)-etil-11-metileno-18, 19-dinor-17a-pregna-4-en-

20-in-171J-ol; 

• Fórmula molecular. C22H,oO; 

• Massa molecular. 310,48; 

• É um pó cristalino branco, apresenta ponto de fusão entre 109 

e 110°C, praticamente insolúvel em água, solúvel em n-hexano, 

pouco solúvel em etanol (96%) e acetato de etila; 

- Fígura 7 - Estrutura química do desogestrel. 

2.3.1.4. Gestodeno 31
'
118 

OH 

·C-CH 

• Nome químico: ( 131J)-etil-17-hidroxi-18, 19-dinor-1 ?a-pregna-

4, 15-dieno-20~n-3-ona 

• Fórmula molecular. C21 H260 2; 

• Massa molecular. 310,44; 
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• É um pó cristalino branco ou levemente amarelado 

levemente claro, praticamente insolúvel em água. Possui 

alto coeficiente de partição octanol/água. Apresenta ponto 

de fusão entre 185 a 190°C. 

Figura 8 - Estrutura química do gestodeno. 

2.3.2. Métodos de determinação empregando a cromatografia líquida de 

alta eficiência 

A cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE) tem sido 

empregada por diversos autores para a determinação de hormônios 

esteróides presentes em fluidos biológicos, alimentos, soluções padrão e 

formulações farmacêuticas. Alguns métodos, já publicados, para 

determinação de etinilestradiol, levonorgestrel estão apresentados nas 

Tabelas 2 e 3 respectivamente. Na Tabelas 4 estão ilustrados os métodos 

encontrados na literatura para análise de desogestrel e gestodeno. 

2.3.2.1. Etinilestradiol 

O etinilestradiol é o estrogênio mais estudado e com maior 

número de citações na literatura, como pode ser visto na Tabela 2 a seguir: 
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Tabela 2 - Métodos analíticos para determinação de etinilestradiol por 

CLAE. 

MATRIZ COLUNA FASEMóVEL FLUXO DETECÇÃO TEMPO DE PADRÃO 
tmUmin) (nm~ RETEN~O INTERNO 

Sangue 300x4,5 {5µm) MeOH, H,O 
0,70 Fex336em 

15,40 sec-butit p-hi-
Wakos~ 5C18 (90,10) 440 (8) droxibeozoato 

150x3,9 (4µm) MeCN:MeOH: 
Sangue Novapack• tampão fosfato 1,60 (b) 2,94 

C18 (35:15:50) pH = 3,6 

Formulação 100x4,6(3j,, MeCNc H,0 
UV-200 

farmacêutica Phenomen (40c60) 1,20 (1 9,60 
18-Sil 3 C18 pH = 5,6 

Formulação 50x4,5 (5µm) MeOH:THF: 
2,10 UV-230 3,60 Dlbub-fam,acêutica IB~C18 Agua (10:25:65) 

Formulação 250x3,2 Alt.eY!' MeCN: H:z() 
fam,acêutica RP-2 express (38,62) 1,75 UV-210 3,85 BHT 

series 

250x4,6 
Formulação (10µm) MeOH:50mM 

2,00 
F ex280em 

9,00 o-fenilfenol farmacêutica LiChrosorti• KH2PO, (3:2) 330 (e) 
RP8 

Formulação 220x4,6 (5µm) 
MeCN:tampão 

farmacêutica Sphen• 5 C18 fosfalo (35:65) pH 1,5 UV-200 22,73 
=6,0 

Formulação 125x4 {5µmJ MeOH: H2O 
farmacêutica LiChrosorti (70c30) 1,00 UV-212 4,35 

RP-18 

Solução 
250x4,6 

MeCNcTHFcH,O 
(10µm) 1,00 UV-240 14,00 Padrão 

Nucleosi-'I C18 
(12,9:22,4:64,7) 

Solução 250x4,6 (5µm) Hexano:dioxano: 
LiChrosorb• lsopropanol 1,00 UV-254 17,00 

Padrão 
Si60 (95,3,2) 

Solução 200,,4 (~m) MeCN:MeOH: 
Padrão Nucleosi RP- Agua (3:76:21) 1,00 UV-205 2,80 

8 

Solução 
250x4 (10µm) MeOH:àgua 
LiChrosorb• 1,00 UV-280 9,00 

Pad"'° RP-18 
(70,30) 

Solução 
50x4,6 (5µm) MeOH:THF 
Supelcosil9 2,00 UV-220 8,80 

Pad"'° LC-18 
Agua (10c20c70) 

Tochnopak" 
MeOH:0,5% 

Tecido 10 C18 
(NH,)H2PO, 0,70 UV-280 24,00 

(62,38) pH = 3,0 

(a) Fluorescência: excitação em 336nm e emissão em 440nm; 

(b) Delecçla eletroqulmica: detector waers modelo-464; 

(e) Fluorescência: exttaçlo em 280nm e emlaslo em 330nm; 

c·,uv,un....-. 

Ref. 

87 

43 

32 

99 

17 

171 

127 

151 

49 

163 

56 

173 

201 
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2.3.2.2. Levonorgestrel 

O levonorgestrel é um progestogênio amplamente empregado nos 

COs de 2ª geração. O levonorgestrel é o isômero ativo do norgestrel. A 

maioria dos trabalhos publicados empregando a CLAE não faz análise 

seletiva, isto é não indicam a coluna específica para cada isômero, apenas 

considera as semelhanças tisico-químicas. Na Tabela 3 estão apresentados 

alguns métodos analíticos empregados para análise de levonorgestrel e/ou 

norgestrel. 



78 

Tabela 3 - Métodos analíticos para determinação de levonorgestrel e/ou 

norgestrel por CLAE. 

MA.TRIZ COLUNA FASEMÔVEL FLUXO DETECÇÃO TEMPO DE PADRÃO Rei. (mUmin) (nm) RETENÇÃO INTERNO 
300x3,6 (10µm) 

UV-254 (•) Sangue µBondapak9 _,H:H,O (80:20) 1,0 5,6 205 
C18 RIE (b) 

ForrnulaçAo 300><3 9 MeCN: H20 
farmacêutica Novapack• C18 (60:40) 2,0 lN-248 7 pn,geslen>na ... 
Formulação 250X4,6 (5µm) 

MeOH:HzO (75:25) farmacêutica ZorbaJtODS 1,5 lN-240 5,9 195 

Formulação 125x4 (5µ~ 
MeCN:H20 

1,0 UV-212 5,7 151 farmacêutica LiChrosorb (10:30) 
RP-18 

Solução 250x4,5 (101,1m) 
MeCN:H,O Hypersii910 1,5 lN-225 5,0 135 """'"° C18 (55:45) 

Solução 250x4 (10/m) _,H: H,0 
1,0 lN-240 9,0 58 pad,ão LiChrosorb RP-

(70:30) 
18 

Solução 50X4.6 i§µm) MeOH:THF: H20 
2,0 UV-220 5,5 174 padrão Supelco 0DS (10:20:70) 

Solução 250x4,6 ?0µm) MeCN:H20 
padrão 

Partisi C18 
(50:50) 2,0 lN-243 6,0 45 

ODS-3 

Solução 250x4,6 (10µm) MeCN:THF:HzO 
1,0 lN-240 13,0 50 

"""'"° Nucleosii9 C18 (12,9:22,4:64,7) 

Solução 250:c4,6 (5µm) Hexano:dioxano: 
LiChrosorb• isopropanol 1,0 UV-254 13,0 49 pad,ão 

Si60 (95:3:2) 

Solução 250x4,6 
Dioxano: H20 µBondapak.• 1,4 lN-254 ? 92 pad,ão 

C18 
(50:50) • 

Meóode 300><3,9 

cultura 
Tec:hnopak• _,H:H,O (10:30) 1,5 lN-240 5,0 202 

10C18 

300x3,9 MeOH:0,5% 
Tecido Tec:hnopack• (NH~)H2P04 1,5 lN-240 6,0 201 

10 C18 (62:38) pH = 3,0 

(1 UV: UNnnri-

(b) RIA: Radioimun-ensalo 
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2.3.2.3. Desogestrel e gestodeno 

O desogestrel é um progestogênio da 3ª geração de COs. 

Embora a 3ª geração de COs tenha sido introduzida no mercado mundial 

desde 1980, seu uso nos Estados Unidos e no mercado nacional é 

relativamente recente199
• Foram encontrados apenas dois trabalhos 

publicados empregando a CLAE para determinação e quantificação do 

desogestrel e um para o gestodeno, os quais estão apresentados na 

Tabela 4. 

Tabela 4 - Métodos analíticos para determinação de desogestrel e 

gestodeno por CLAE. 

Hormõnio MATRIZ COLUNA FASE MÓVEL 
FLUXO DETECÇÃO TEMPO DE PADRÃO 

(mUmin) (nm) RETENÇÃO INTERNO 
Fluido 

100x8 MeCNcH,0 Desogestrel 
mucosa oBondapak" Gra::liente (a} UV-214 

C18 

Solução 200x4 (5µm) MeCN:MeOH: Desogesllel 
padrão Nucleosil'9' tigua (3:76:21) 1,00 UV-205 7,00 

RP-8 

Gestodeno Formulaçlo 15:a:3,9 MeCN:MeOH:Hz() 1,00 UV-215 farmacêutica C18 (35:15:45) 

(8) Inicia-se com a proporçAo (55:45) mantendo per 15 min. e termina com a proporçlo (100:0) mantendo por 30 

min. 

Rei. 

112 

163 

124 
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3. OBJETIVOS 

Pesquisas recentes têm mostrado que ao lado dos efeitos 

farmacológicos, os contraceptivos orais podem estar associados a uma série 

de efeitos tóxicos, cujo grau de intensidade está relacionado, provavelmente, 

com a dose dos constituintes estrogênicos e progestogênicos das 

formulações farmacêuticas. 

No Brasil existem muitos laboratórios farmacêuticos que 

produzem formulações contendo hormônios esteróides. Todavia, a 

qualidade dos produtos nem sempre é a melhor, já que para tanto, se faz 

necessário o emprego de técnicas analíticas específicas e sensíveis, as 

quais requerem equipamentos adequados e recursos humanos capacitados 

voltados tanto para o estudo e desenvolvimento de metodologias analíticas 

compatíveis, bem como para o manuseio dos equipamentos. A falta desses 

recursos, na grande maioria dos laboratórios nacionais, pode levar os 

usuários a correrem sérios riscos de saúde. 

Considerando o uso prolongado desses hormônios e os riscos 

que oferecem em longo prazo, verificou-se a necessidade de quantificá-los 

em preparações farmacêuticas, com o intuito de prevenir e/ou reduzir os 

riscos associados ao seu uso. 
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Assim, este trabalho tem por objetivo a quantificaçao dos 

hormônios esteróides etinilestradiol, levonorgestrel, desogestrel e 

gestodeno, contidos em medicamentos comercializados no Brasil, através da 

padronização e validaçao de uma metodologia que emprega a cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE), por ser urna técnica que possibilita a 

determinaçao quantitativa de tais substancias com alto grau de 

confiabilidade. 
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4. PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

A pesquisa foi planejada para ser desenvolvida nas seguintes 

etapas: 

• Revisar a literatura concernente ao emprego dos estrogênios, 

dos progestogênios e dos contraceptivos orais sob o ponto de vista 

terapêutico e toxicológico; 

• Padronizar e validar um método analítico empregando a 

cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE) para a quantificação dos 

hormônios esteróides como levonorgestrel, etinilestradiol, desogestrel e 

gestodeno; 

• Aplicar o método analítico para quantificar os hormônios 

esteróides etinilestradiol, levonorgestrel, gestodeno e desogestrel contidos 

nos contraceptivos orais, comercializados no Brasil, com a finalidade de 

verificar se as quantidades destes compostos estão dentro das 

especificações. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. MATERIAL 

5.1.1. Reagentes e solventes 

Todos os reagentes empregados na pesquisa foram de grau analítico: 

• Metanol (MeOH) para cromatografia, grau HPLC (Merck)® 

• Acetonitrila (MeCN) para cromatografia, grau HPLC (Merck)® 

• Etanol (EtOH) para cromatografia, grau HPLC (Merck)® 

• Hidróxido de amônia (NH.OH) (Merck)® 

• Solução de NH.OH 0,02 M 

• Água purificada através do sistema Millipore® 
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5.1.2. Fánnacos empregados como substâncias químicas de referência 

Os seguintes fármacos empregados como substâncias químicas 

de referência foram gentilmente cedidos por laboratórios e empresas 

privadas, e foram utilizadas sem ulterior purificações. 

• Etinilestradiol (ETE) - 96,9% 

• Levonorgestrel (LEVO) - 98,8% 

• Gestodeno (GEST)- 99,7% 

• Desogestrel (DESO) - 99,9% 

5.1.3. Soluções padrão 

5.1.3.1. Soluções estoque 

Foram preparadas analiticamente as soluções contendo as 

seguintes concentrações de hormônios: 

o 60,0µg/mL e 300,0µg/mL de ETE e LEVO, respectivamente; 

o 60,0µg/mL e 300,0µg/mL de ETE e DESO, respectivamente; 

o 120,0µg/mL e 150,0µg/mL de ETE e GEST, respectivamente. 
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As soluções de ETE e LEVO foram preparadas em MeOH e 

MeCN e as demais soluções foram preparadas em MeCN 

5.1.3.2. Soluções intermediárias de trabalho 

Estas soluções foram preparadas a partir da diluição 1: 1 das 

soluções estoque, onde foram submetidas a diversos sistemas eluentes: 

• 30,0µg/mL e 150,0µg/mL de ETE e LEVO, respectivamente; 

• 30,0µg/mL e 150,0µg/mL de ETE e DESO, respectivamente; 

• 30,0µg/mL e 75,0µg/mL de ETE e GEST, respectivamente. 

5.1.4. Amostras 

O critério de seleção das amostras foi feito de acordo com sua 

disponibilidade no mercado nacional. A Tabela 5 apresenta os principais 

COs monofásicos de baixa dosagem comercializados no Brasil. As 

amostras de COs combinados empregadas nesse trabalho de pesquisa 

foram cedidas por alguns laboratórios privados e outras foram adquiridas em 

farmácias do varejo, sendo que algumas delas são produzidas por empresas 

nacionais e outras, por multinacionais. Apenas uma marca, do Grupo 1 

abaixo descrito, foi adquirida por doação, em virtude da sua comercialização 

ser exclusiva para órgãos públicos com distribuição gratuita em centros de 

atenção primária à saúde. 
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Tabela 5 - Principais contraceptivos de uso oral monofásicos de baixa 

dosagem comercializados no mercado nacional. 

Laboratório* 
Forma 

Apresentação F annacêutica 

A, B,C,D,E Comprimido Etinilestradiol 30µg + levonorgestrel 150µg 

C,E Comprimido Etinilestradiol 50µg + levonorgestrel 250µg 

F Drágea Etinilestradiol 30µg + levonorgestrel 150µg 

F Drágea Etinilestradiol 50µg + levonorgestrel 250µg 

G,H Comprimido Etinilestradiol 20µg + gestodeno 75µg 

F,E Drágea Etinilestradiol 20µg + gestodeno 75µg 

F,E Drágea Etinilestradiol 30µg + gestodeno 75µg 

1, J, L Comprimido Etinilestradiol 20µg + desogestrel 150µg 

Comprimido Etinilestradiol 30µg + desogestrel 150µg 

• Os laboratórios foram identificados por letras, por motivos éticos 
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Essas amostras foram divididas em três Grupos: 

• Grupo 1: COs contendo a associação ETE +LEVO.Incluiu-se 

nesse Grupo nove marcas comerciais monofásicas, sendo duas sob a forma 

de drágeas e sete na forma de comprimidos. Desse total, duas 

apresentações continham, declarados na bula, 50,0µg + 250,0µg de 

ETE+LEVO respectivamente por unidade de apresentação. Nas demais 

apresentações as quantidades declaradas eram conter 30,0µg + 150,0µg da 

associação ETE +LEVO por unidade da forma farmacêutica. 

• Grupo 2: COs contendo a associação ETE + GEST. Foram 

encontradas seis marcas monofásicas, entre elas duas na forma de drágeas 

e quatro na forma de comprimidos. Quanto ao conteúdo desses 

componentes presentes, quatro formulações declaravam conter 20,0µg de 

ETE + 75,0µg de GEST por unidade, enquanto que as outras duas, a 

quantidade do componente estrogênico declarado era de 30,0µg e do 

progestogênico 75,0µg por unidade da forma farmacêutica. 

• Grupo 3: COs contendo a associação ETE+DESO. 

Encontram-se disponíveis apenas quatro marcas comerciais contendo essa 

combinação na forma monofásica na forma de comprimidos. Desse total, em 

duas marcas o conteúdo declarado de estrogênio era igual a 20,0µg e em 

outras duas, igual a 30,0µg por drágea e/ou comprimido. Quanto ao 

conteúdo do componente progestogênico, todas as quantidades declaradas 

foram de 150µg por unidade da forma farmacêutica. 
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5.1.5. Placebos 

Os comprimidos placebos empregados neste trabalho de 

pesquisa foram gentilmente cedidos por um laboratório farmacêutico privado. 

5.1.6. Equipamentos, acessórios e vidraria 

Além dos equipamentos comumente empregados em laboratório 

de controle farmacêutico. foram utilizados os seguintes: 

• Cromatógrafo liquido, modelo CG-480C, isocrático, munido de 

injetor de 'loop" fixo de 20 µI; 

• Detector ultravioleta, variável, CG-435; 

• Integrador modelo CG-200; 

• Cromatógrafo líquido Hewlett Packard® modelo 1100, equipado 

com detector UV/visível, acoplado a um computador modelo 

Vecha XM, série 4-5/150, com 'Chemstation" para integração e 

processamento dos cromatogramas; 

• Espectrofotômetro UV - Spectrophotometer DU-70 Beckman; 

• Balança analítica- marca Sartorius, capacidade 100g, precisão 

± 0,0001; 

• Colunas cromatográficas Merck LiChrospher® 100 RP-18 e RP-

8 (5µm) em LichroCAR-r«', medindo 4mm x 12,5 cm.; 
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• Banho de ultra-som Thorton, modelo T-14; 

• Medidor de pH Digimed®, modelo DMPH-2; 

• Balões volumétricos âmbar de 10, 25, 50 e 100 ml 

• Frascos graduados para centrifugação; 

• Membrana de filtração Millipore® 0,45 µm; 

• Membrana de filtração Miliipore® 0,45 µm. 
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5.2 MÉTODOS 

5.2.1. Padronização das condições cromatográficas para a análise das 

amostras comerciais e simuladas 

5.2.1.1. Otimização dos parâmetros cromatográficos 

Com a finalidade de padronizar uma metodologia eficiente para a 

análise das formulações de COs, foram desenvolvidos alguns testes 

preliminares para a escolha do comprimento de onda mais adequado para 

cada formulação, escolha do sistema eluente, do pH e das concentrações 

dos padrões a serem empregados. 

• Determinação dos espectros de absorção: foram 

determinados a partir das soluções padrão contendo 10,0µg/ml de 

levonorgestrel, gestodeno e desogestrel e 5,0µg/ml de etinilestradiol, 

solubilizados em acetonitrila, empregando o espectrofotômetro; 

• Detecção no ultravioleta: foram definidos a partir dos 

espectros de absorção obtidos e a partir das análises dos cromatogramas 

tridimensionais desenvolvidos em cromatógrafo com detector "diode array"; 
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• Fase móvel: diversos sistemas eluentes binários e temários 

foram testados em diferentes proporções empregando vários solventes, 

como MeCN, MeOH, ETOH, e água. Todas as fases móveis foram filtradas 

em membrana para filtração Millipore® de 0,5µm e desgaseificadas antes do 

uso; 

• Fluxo: as vazões experimentadas foram àquelas compatíveis 

com a coluna empregada de modo a fornecer a melhor separação e 

resolução dos picos. O intervalo testado foi de 0,5mUmin a 1,0mUmin; 

• Temperatura: a temperatura do local de trabalho 24ºC :t 1º C; 

• Volume de injeção: 20µ1. 

5.2.2. Padronização do procedimento para a análise das amostras 

comerciais e simuladas 

5.2.2.1. Construção das curvas de calibração 

Para a construção das curvas de calibração partiu-se das 

soluções padrão de cada hormônio, preparadas segundo suas solubilidades 

nos sistemas eluentes empregados. Foram injetados 20µ1 de cada 

concentração, sendo as áreas dos picos correspondentes aos pontos de 

cada curva foram representadas pelas médias aritméticas de 3 leituras. 

Assim, com os resultados obtidos, foram construidas as curvas de 

calibração, calculados os desvios padrão e os coeficientes de variação, 

parãmetros estes, importantes para a validação dos métodos 123
• 
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• Curva de calibração para etini/estradiol + /evonorgestre/ (ETE + 

LEVO) 

Os padrões para os métodos A e B foram preparados nas 

mesmas proporções, mas diluídos em fases móveis diferentes. Para cada 

método foram pesados exatamente 12,0mg de etinilestradiol e 30,0mg de 

levonorgestrel os quais foram transferidos para balões volumétricos de 

100ml e 50ml respectivamente. Para o Método A os balões foram 

completados com MeOH:H2O (70:30) e para o Método B, MeCN:H2O 

(60:40). Depois de completados os volumes, cada balão foi deixado no 

ultra-som por 15 minutos. Dessa forma, obteve-se 

concentrações de 120,0µg/ml de etinilestradiol 

levonorgestrel respectivamente. 

as soluções nas 

e 600,0µg/ml de 

As soluções de etinilestradiol e levonorgestrel foram misturadas 

proporcionalmente, obtendo-se assim, o primeiro ponto da curva e, a partir 

deste, foram feitas diluições a fim de se obter os demais pontos da curva em 

intervalos de 2,4 a 60,0µg/ml e 12,0 a 300,0µg/ml de etinilestradiol e 

levonorgestrel, respectivamente. 

• Curva de calibração para etini/estradiol + gestodeno (ETE + 

GEST) 

Foram pesados exatamente 6,4mg de etinilestradiol e 16,0mg de 

gestodeno. Transferiu-se cada massa para um balão de 50ml. O volume foi 

completado com a fase móvel MeCN:H2O (50:50), em pH 7,5, ajustado com 

NH4OH a 0,02M, e a soluçao foi mantida por 15 minutos no ultra-som. 

Assim, obtiveram-se as soluções nas concentrações 128,0µg/ml de 

etinilestradiol e 320,0µg/ml de gestodeno, respectivamente. 
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A partir da diluiçao 1 :1 das soluções de etinilestradiol e de 

gestodeno obteve-se o primeiro ponto da curva e os demais pontos foram 

obtidos a partir da diluiçao desta última, com fase móvel, fornecendo assim, 

intervalos de concentração de 3,2 a 64,0µg/ml de etinilestradiol e 8,0 a 

160,0µg/ml de gestodeno. 

• Curva de calibração para etinilestradiol + desogestrel (ETE + 

DESO) 

A curva de calibraçao para etinilestradiol + desogestrel foi 

preparada de modo semelhante à curva de calibraçao para etinilestradiol e 

levonorgestrel, isto é, partiu-se de 12,0mg de etinilestradiol e 30,0 mg de 

desogestrel. As diluições dos padrões foram feitas com a fase móvel 

MeCN:água (70:30) de onde foram obtidas as soluções de partida contendo 

120µg de etinilestradiol e 600,0µg/ml de desogestrel. A partir da diluiçao 

1 :1 das soluções de etinilestradiol e desogestrel, obteve-se o primeiro ponto 

da curva e, deste, os demais pontos nos intervalos de concentraçao de 2,4 a 

60,0µg/ml e 12,0 a 300,0µg/ml de etinilestradiol e desogestrel 

respectivamente, em balões volumétricos de 1 O e 25 ml. 

5.2.2.2. Linearidade 

A linearidade foi avaliada através das áreas correspondentes aos 

pontos das curvas de calibraçao de cada hormônio, para definir o intervalo 

de concentraçao no qual a intensidade de resposta do detector é 

diretamente proporcional à concentração das substâncias analisadas. 
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5.2.2.3. Interferência dos excipisntes 

Com o objetivo de averiguar se há possível interferência dos 

excipientes nos métodos propostos. os comprimidos de placebo foram 

submetidos às mesmas condições analíticas empregadas nas amostras. 

verificando-se assim a especificidade de cada método. 

5.2.2.4. Teste de recupsração - Exatidão 

O teste de recuperação é efetuado para comprovar a exatidão do 

método. Consiste em adicionar à amostra quantidades conhecidas da 

substãncia padrão em estudo, empregando-se em seguida, o método 

proposto para análise verificando-se o percentual recuperado81
"
186

• 

A recuperação do Método foi avaliada tanto em amostras 

comerciais quanto em amostras simuladas. O mesmo lote de amostra 

selecionado para o teste de precisão, foi também empregado para a 

realização do teste de recuperação. As amostras simuladas foram 

preparadas a partir de comprimidos placebos, adicionadas dos hormônios 

estudados na mesma quantidade em que são declarados na bula por 

unidades de comprimidos e/ou drágeas. 
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O percentual de recuperação (%R) foi calculado pela expressão 

seguinte, de acordo com a "ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL 

CHEMISTS INTERNATIONAL" (AOAC INTERNATIONAL)2: 

Onde: 

%R (Ca-Cna) xlOO 
Cp 

Ca = Concentração de hormônio encontrada na 

amostra adicionada de padrão; 

Cna = Concentração de hormônio encontrada na 

amostra não adicionada de padrão; 

Cp = Concentração de padrão. 

5.2.2.4.1. Preparação das soluções padrão 

O procedimento de preparo dessas soluções foi semelhante ao 

descrito para as curvas de calibração. Porém, neste caso, os padrões foram 

diluídos em MeOH ou em MeCN (conforme a combinação desses solventes 

na fase móvel empregada). 

Foram preparadas analiticamente as soluções padrão contendo 

as seguintes concentrações: 

• 100,0µg/ml de ETE + 500,0µg/ml de LEVO, para o teste de 

recuperação de uma amostra do Grupo 1 (Métodos A e B). 

• 100,0µg/ml ETE + 250,0µg/ml de GEST, para o teste de 

recuperação de uma amostra do Grupo 2. 
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5.2.2.4.2. Preparação das amostras comerciais 

De cada Grupo de amostras foi escolhida. aleatoriamente, uma· 

para o teste de recuperação, do qual foram pesados em balança analítica 21 

unidades da forma farmacêutica (correspondentes a uma cartela). Após 

determinação do peso individual de cada unidade, procedeu-se à trituração 

até a completa pulverização. 

Para o teste de recuperação da amostra dos Grupos 1 e 3, tomou

se uma massa equivalente a 1 O vezes o peso médio encontrado para cada 

amostra e transferiu-se, cada uma, para um frasco graduado, 

separadamente, onde foram adicionados 1 O ml de MeOH (Método A) e 

10ml de MeCN (Método B) para a amostra do Grupo 1; e para a amostra 

do Grupo 3 foi adicionado somente 1 O ml de MeCN. 

Para o teste de recuperação da amostra do Grupo 2, tomou-se 

uma ·massa equivalente a 5 vezes o peso médio encontrado por unidade, e 

transferiu-se para um frasco graduado, onde se adicionou 1 O mi de MeCN. 

Em seguida, as soluções foram levadas ao banho de ultra-som 

por 20 minutos e posteriormente, centrifugadas durante 15 minutos a 

3000rpm. Os sobrenadantes foram filtrados em seringa de vidro contendo 

membrana Millipore® (0,45µm). 

As concentrações finais esperadas para as amostras do Grupo 1 

foram 30,0µg/ml ETE + 150,0µg/ml de LEVO, respectivamente. Para a 

amostra do Grupo 2 as concentrações esperadas eram de 15,0µg/ml ETE + 

37,5µg/ml GEST. 
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5.2.2.4.3. Preparação das amostras simuladas 

As amostras simuladas foram preparadas a partir de comprimidos 

placebos pulverizados, pela adição de quantidades conhecidas dos 

hormônios das amostras dos Grupos 1 e 2. 

Para simular uma amostra de cada Grupo foram adicionadas em 

21 comprimidos placebos, quantidades de hormônios equivalentes a contidas 

em 21 unidades da forma farmacêutica comercial. Os procedimentos 

adotados para a preparação das amostras simuladas foram idênticos aos 

descritos para as amostras comerciais. 

5.2.2.5. Precisão 

O teste de coeficiente de variação é realizado com o objetivo de 

se comprovar a precisão das leituras efetuadas, injetando-se no 

cromatógrafo 1 O vezes seguidas cada uma das soluções obtidas das 

amostras. 

Para o teste de precisão foi escolhido, aleatoriamente, um lote de 

cada amostra dos Grupos 1 e 2 e aplicados os Métodos padronizados. 
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5.2.2.6. Execução do teste de recuperação 

O procedimento do teste de recuperação para as amostras 

comerciais e simuladas foi desenvolvido de forma semelhante, isto é, 

transferiram-se alíquotas das soluções da amostra e do padrão do Grupo 1 

para balões volumétricos de 1 O mL; e, do mesmo modo para a amostra e o 

padrão do Grupo 2, em balões volumétricos de 5 mL, conforme o esquema 

apresentado na Tabela 6 e 7, respectivamente. Os volumes dos balões 

foram completados com as devidas fases móveis e, em seguida, injetados 

no cromatógrafo, em triplicata, 20µ1 de cada solução, obtendo-se assim as 

respectivas concentrações. 

Tabela 6 - Teste de recuperação para amostra do Grupo 1. 

Balão 
Concentrações iniciais Volume final ... Concentração 

Volumétrico Amostra* Padrão- (ml) final 

(µg/ml) (µg/mL) (µg/ml) 

ETE 30,0 10 
3,0 

1 LEVO 150,0 15,0 

ETE 30,0 100,0 10 
13,0 

2 LEVO 150,0 500,0 65,0 

ETE 30,0 200,0 10 
23,0 

3 LEVO 150,0 1000,0 115,0 

ETE 30,0 300,0 10 
33,0 

4 LEVO 150,0 1500,0 165,0 

ETE 100,0 10 
10,0 

5 LEVO 500,0 50,0 

• Concentração da amostra 30,0µg/mL de ETE + 150,0µg/ml de LEVO; 
•• Concentração do padrão 100,0µg/mLde ETE + 500,0µg/mL de LEVO; 
***Completados com a fase móvel MeCN:H20 (60:40). 
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Tabela 7 - Teste de recuperação para amostra do Grupo 2_ 

Balão 
Concentrações iniciais 

Concentrações Concentração 
volumétrico Amostra• Amostra• iniciais final 

(µg/mL) (µg/mL) (µg/mL) 

1 
ETE 15,0 3,0 

GEST 37,5 5 7,5 

2 
ETE 15,0 100,0 23,0 

GEST 37,5 250,0 5 57,5 

3 
ETE 15,0 200,0 5 

43,0 
GEST 37,5 500,0 107,5 

4 
ETE 15,0 300,0 5 

63,0 
GEST 37,5 750,0 157,5 

5 
ETE 100,0 5 

20,0 

GEST 250,0 50,0 

• Concentração da amostra 30,0µg/ml de ETE + 37 ,5µg/ml de GEST; 
•• Concentração do padrão 100,0µg/mlde ETE + 250,0µg/ml de GEST; 
•••completados com a fase móvel MeCN:H20 (50:50) pH 7 ,5. 
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5.2.2.7. Determinação dos teores percentuais das amostras comerciais 

5.2.2.7.1. Análise das amostras do Grupo 1 

De cada amostra comercial do Grupo 1 foram analisados dois 

lotes diferentes. A pr!!paração das amostras foi semelhante ao descrito no 

item 5.2.2.4.2. sendo, neste caso, adotado o Método B. 

5.2.2.7.2. Análise das amostras do Grupo 2 

Foram analisados dois lotes diferentes de cada amostra desse 

Grupo. O procedimento de preparo das amostras foi semelhante ao descrito 

no item 5.2.2.4.2. Porém, neste caso tomou-se o correspondente a 10 vezes 

o peso médio por unidade de cada uma das amostras e transferiu-se, cada 

um, para frascos graduados separados. Em seguida, foram adicionados em 

cada frasco 10ml de MeCN. 

BIBLIOTECA 
Faculdade de Ciências F2rmacêutlc1I 

Universidade do São Paulo 
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6. RESULTADOS 

6.1. Otimização dos parâmetros cromatográficos 

As condições cromatográficas para as análises das amostras dos 

Grupos 1, 2 e 3 foram estabelecidas, conforme descrito no item 5.2.1., e 

estão apresentadas abaixo: 

• Determinação dos espectros de absorção: o intervalo de 

comprimento de onda empregado foi de 190 a 400 nm. As Figuras 9 e 1 O 

mostram os espectros de absorção dos hormônios estudados; 

• Detecção no ultravioleta: os comprimentos de onda 

empregados foram 215nm para a análise da combinação ETE+LEVO, 

ETE+GEST e 205nm, para ETE+DESO. Os cromatogramas representados 

nas formas tridimensionais vistos nas Figuras 11, 12 e 13 referem-se às 

combinações de ETE+LEVO, ETE+DESO e ETE+GEST respectivamente. 

As concentrações empregadas para cada hormônio foram àquelas 

correspondentes a soluções intermediárias de trabalho, isto é, 30,0µg/ml e 

150,0µg/ml de ETE e LEVO, 30,0µg/ml e 150,0µg/ml de ETE e DESO e 

30,0µg/ml e 75,0µg/ml de ETE e GEST; 
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• Fase móvel: a Tabela 22 ilustra alguns exemplos de sistemas 

solventes testados para a padronização dos Métodos. Após estudo 

sistemático chegou-se aos seguintes sistemas eluentes: para a combinação 

ETE+LEVO foram padronizados dois métodos (Métodos A e B). Para o 

Método A, a fase móvel foi constituída de MeOH:H2O (70:30), e é resultante 

da otimização do Método padronizado por SANTORO e colaboradores 151 . 

Para o Método B, padronizou-se a fase móvel MeCN:H2O (60:40). Para a 

combinação ETE + GEST, chegou-se à fase móvel composta por 

MeCN:H2O (50:50), em pH = 7,5, ajustada com solução de NH4OH 0,02 

M. Foram padronizados para análise da associação ETE + DESO, apenas 

em solução padrão, os seguintes sistemas eluentes: MeCN:H2O (70:30), 

MeCN:MeOH:H2O (70:5:25) e MeCN:MeOH (70:30); 

• Fluxo: a vazão de 0,8 mUmin foi a que melhor se mostrou 

para a análise das amostras em todos os sistemas eluentes testados; 

6.2. Padronização do procedimento para a análise das amostras 

comerciais e simuladas 

Foram validados os métodos analíticos apenas para as amostras 

dos Grupos 1 (Métodos A e B) e 2. Como será visto na discussão, a 

padronização do Método para análise da amostra 3 ainda não está 

concluída. Portanto, não serão apresentadas as curvas de calibração, o 

teste de recuperação, bem como as análises estatísticas referentes à 

associação etinilestradiol + desogestrel. 
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6.2.1. Análise da combinação ETE + LEVO pelos Métodos A e B 

Na Figura 14 estão representados os crornatograrnas das 

soluções padrão de 30,0µg/ml de ETE + 150,0µg/ml de LEVO, resultantes 

das análises realizadas pelos Métodos A e B padronizados. Foram 

comparados os seguintes fatores crornatográficos52
: 

• Fator de retenção ou fator de capacidade: k' = 1' - lo 
lo 

• Fator de seletividade: 
(,a -(M k,,' 

a= = 
(,. -(M k..' 

• Número de pratos teóricos: N =16{; )' 

• Resolução: R, 
0,5.(W,, + W,,) 

(ra-lr.i 

Os valores obtidos para cada sistema eluente estão 

apresentados na Tabela 8. 

6.2.2. Análise da combinação ETE + GEST 

o crornatograma ilustrado na Figura 15, corresponde à análise da 

solução padrão de ETE + GEST nas concentrações de 30,0µg/ml e 

150,0µg/ml respectivamente, pelo método padronizado. 
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6.2.3. Análise da combinação ETE + DESO 

Vários sistemas eluentes, isocráticos e por gradiente, foram 

testados para a análise da combinação ETE + DESO em solução padrão. As 

Figuras 12 e 16 ilustram os cromatogramas, desenvolvidos com fases 

móveis isocráticas, padronizadas para a análise dessa associação em 

solução padrão. A Figura 17 mostra um cromatograma desenvolvido por 

gradiente de eluição. 

6.2.4. Análise das amostras comerciais do Grupo 1 

As amostras do Grupo 1 foram analisadas pelo Método B, o qual 

empregou MeCN:H20 (60:40) corno fase móvel. Os perfis cromatográficos 

podem ser observados na Figura 1 B. onde àquelas amostras, sob a forma 

farmacêutica de drágea, apresentaram um pico correspondente ao(s) 

excipiente(s). Já as demais amostras sob a forma farmacêutica de 

comprimidos apresentaram perfis cromatográficos semelhantes ao perfil 

obtido com a solução padrão. 

6.2.5. Análise da amostras comerciais do Grupo 2 

A Figura 19 ilustra um cromatograma representativo das amostras 

do Grupo 2 analisadas. Independente da forma farmacêutica, todas as 

amostras apresentaram o mesmo perfil cromatográfico quando analisadas 

pelo Método proposto e validado. 
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6.2.6. Análise das amostras comerciais do Grupo 3 

Os sistemas eluentes padronizados para a análise da solução 

padrão de ETE + DESO nao se mostraram eficientes para a análise de 

nenhuma das amostras do Grupo 3. A Figura 20 apresenta dois 

cromatogramas resultantes da análise de duas das amostras desse Grupo 3 

(amostras A e B), obtidos com a fase móvel MeCN:água (70:30), que 

proporciona melhor separação. Porém, a interferência dos excipientes 

contidos em todas as formulações não permitiu a padronização do Método, 

já que os picos de tais interferentes apresentavam o mesmo tempo de 

retenção do etinilestradiol. 

6.2.7. Curvas de calibração 

Os valores obtidos das análises dos padrões ETE + LEVO pelos 

Métodos A e B encontram-se, respectivamente nas Tabelas 9 e 10. A Tabela 

11 apresenta os valores encontrados nas análises dos padrões de ETE + 

GEST. As retas de calibração resultantes desses valores experimentais 

podem ser vistas nas Figuras 21, 22 e 23. 

6.2.8. linearidade 

A linearidade foi determinada pelos coeficientes de correlação (r2) 

obtidos pelas curvas padrao, conforme ilustradas nas Figuras 21, 22 e 23. 
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6.2.9. Interferência doe excipientes 

Não foi observado nenhum pico referente aos excipientes quando 

empregados os métodos padronizados no intervalo de o a 10 minutos. 

6.2.10. Precisão 

As Tabelas 12 e 13 mostram os dados para os cálculos dos 

coeficientes de variação. 

6.2.11. Teste de recuperação - Exatidão 

Os resultados obtidos com o teste de recuperação podem ser 

vistos nas Tabelas 14, 15, 16, 17 e 18. 

6.2.12. Determinação dos teores percentuais das amostras 

dos Grupos 1 e 2 

As Tabelas 19 e 20 apresentam os resultados obtidos na 

determinação dos teores das amostras comerciais analisadas pelos Métodos 

padronizados para as amostras dos Grupos 1 e 2 respectivamente. Os 

resultados obtidos pelo tratamento estatfslico dos valores experimentais 

para as amostras dos Grupos 1 e 2 encontram-se na Tabela 21. 
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Figura 9 - Espectros de absorção no UV: 

(a) etinilestradiol (5,0µg/ml) em MeCN; 

(b) levonorgestrel (10,0µg/ml) em MeCN. 
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Figura 1 O - Espectros de absorção no UV: 

(a) gestodeno (10,0µg/ml) em MeCN; 

(b) desogestrel (10,0µg/ml) em MeCN. 
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-----

Absorbência 

(mUA) 

Figura 11 - Cromatograma da separação de padrões de etinilestradiol 

30,0µg/ml + levonorgestrel 150,0µg/ml, sob "varreduran de comprimentos 

de onda UV, obtido do cromatógrafo líquido Hewlett Packard® modelo 1100. 

Condições cromatogrãficas: coluna LiChrospher® RP-8 (5µm, 125x4mm); 

fase móvel constituída de MeCN:H2O (60:40 v/v); vazão de 0,Bml/min; 

detecção de 190 a 400nm e temperatura de 30°C. 

1) Etinilestradiol (Tr = 2,89 min) 

2) Impureza (Tr = 3,48 min) 

3) Levonorgestrel (Tr = 3,92 min) 
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-------------- ----- ------------ ----------------

Tempo (min.) 

A (nm) 

Figura 12 - Cromatograma da separação de padrões de etinilestradiol 

30,0µg/mL + desogestrel 150,0µg/mL sob "varredura" de comprimentos de 

onda UV, obtido do Cromatógrafo líquido Hewlett Packard® modelo 1100. 

Condições cromatográficas: coluna LiChrospher® RP-8 (5µm, 125x4mm); 

fase móvel em gradiente, sendo O a 3,5 min MeCN:H2O (40:60)(v/v), de 3,5 

a 10 min MeCN:H2O (85:15)(v/v), de 11 a 12 min MeCN:água (40:60)(v/v); 

vazão de 0,8ml/min; detecção de 190 a 400nm e temperatura de 30°C. 

1) Etinilestradiol (Tr = 2,85 min) 

2) Desogestrel (Tr = 11,52 min) 
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Figura 13 - Cromatograma da separação de padrões de etinilestradiol 

30,0µg/ml + gestodeno 75,0µg/ml, sob "varreduraª de comprimentos de 

onda UV, obtido do Cromatógrafo líquido Hewlett Packard® modelo 1100. 

Condições cromatográficas: coluna LiChrospher® RP-8 (5µm, 125x4mm); 

fase móvel constituída de MeCN:H20 (50:50) (v/v), em pH = 7,5; vazão de 

0,8ml/min; detecção de 190 a 400nm e temperatura de 30°C. 

1) Etinilestradiol (Tr = 3,96 min) 

2) Gestodeno (Tr = 4,62 min) 



112 

2 3 

1 

1 

(a) (b) 

Figura 14 - Cromatogramas das soluções padrão de etinilestradiol 

30,0µg/ml + levonorgestrel 150,0µg/ml, analisadas pelos Métodos A e B. 

(a) Método A 
• Coluna: RP-18 LiChrospher® (5µm, 125x4mm); 
• Vazão: 0,BmUmin; 
• Fase móvel: MeOH:H20 (70:30); 
• Temperatura: 24°.C ± 1°C. 
• 1.. = 215nm. 

1)Etinilestradiol (Tr = 3,46min); 
2)Levonorgestrel (Tr = 4,3Bmin). 

(b) Método B 
• Coluna: RP-8 LiChrospher® (5µm, 125x4mm); 
• Vazão: 0,BmUmin; 
• Fase móvel: MeCN:H,O (60:40); 
• Temperatura: 24°.C ± 1°C. 
• 1.. = 215nm. 

1)Elinilestradiol (Tr = 2,89min); 
2)Impureza (Tr = 3,48 min); 
3)Levonorgestrel (Tr = 3,92min). 
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2 

1 

Figura 15 - Cromatograma da solução padrão de etinilestradiol 30,0µg/ml + 

gestodeno 75,0µg/ml. Condições cromatográficas: coluna LiChrocart"' 100 

RP-8 (5µm, 125x4mm); fase móvel constituída por MeCN:H2Oágua (50:50) 

(v/v); pH = 7,5; vazão de 0,Bml/min; detecção em 215nm e temperatura 

ambiente de 24ºC ± 1ºC. 

1) Etinilestradiol (Tr = 4,83min); 

2) Gestodeno (Tr = 5,70min). 
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1 
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2 2 

(a) (b) (e) 

Figura 16 - Cromatogramas das soluções padrão de etinilestradiol 

30,0µg/ml + desogestrel 150,0µg/ml. Condições cromatográficas: coluna 

LiChrocart® 100 RP-8 (5µm, 125x4mm); vazão de 0,8ml/min; detecção em 

205nm e temperatura ambiente de 24°.C :!: 1ºC. 
(a) MeCN:H,O (70:30) 
1) Etinilestradiol {Tr= 2,17 mln); 
2) Desogeslrel(Tr = 9,39 min). 

(b) MeOH:MeCN:H,O (70:5:25) 
1) Etinllestradiol (Tr= 1,99 min); 
2) Desogestrel (Tr = 7,21 min). 

(e) MeCN:MeOH {70:30) 
1) Ebnitestradiol (Tr = 1,53 min); 
2) Desogestrel (Tr = 2, 18 min). 
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Figura 17 - Cromatogramas desenvolvidos em gradiente de eluição, 

empregando solução padrão de etinilestradiol 30,0µg/ml + desogestrel 

150,0µg/ml, obtidos no cromatógrafo líquido Hewlett Packard® modelo 

1100. Os números 1 e 2 correspondem aos picos de etinilestradiol e 

desogestrel respectivamente. Condições cromatográficas: coluna 

LiChrospher® RP-8 (5µm, 125x4mm); vazão de 0,8ml/min; detecção em 

205nm e temperatura ambiente de 24°C .:!: 1° C. 

(a) Fase móvel empregada: MeCN:H2O 
0,0 a 4,0 min MeCN:H2O (55:45); 
4,0 a 6,0 min MeCN:H2O (90:10); 
6,0 a 10,0 min MeCN:H2O (90:10); 
10,0 a 11,0 min MeCN:H2O (55:45). 

(b) Fase móvel empregada: MeCN:H2O 
0,0 a 1,0 min MeCN:H2O (60:60); 
1,0 a 8,0 min MeCN:H2O (85:15); 
8,0 a 10,0 min MeCN:H2O (60:40). 
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1 

2 

(a) (b) 

Figura 18 - Comparação entre os cromatogramas de duas amostras do 

Grupo 1. Condições cromatográficas: coluna LiChrospher"' RP-8 (5µm, 

125x4mm); fase móvel constituída por MeCN:H2O (60:40) (v/v) ; vazao de 

0,8ml/min; detecção em 215nm e temperatura ambiente de 24ºC .! 1ºC. 

(a) Drágea: (b) Comprimido: 

1) Excipientes; 1) Etinilestradiol (Tr = 2,81 min); 

2) Etinilestradiol (Tr = 2,86 min); 2) Impureza; 

3) Levonorgestrel (Tr = 3,90 min). 3) Levonorgestrel (Tr = 3,85 min). 
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1 

3 

2 

Figura 19 - Cromatograma representativo das amostras do Grupo 2. 

Condições cromatográficas: coluna LiChrocart'" 100 RP-8 (5µm, 125x4mm); 

fase móvel constituída por MeCN:H2O (50:50) (v/v); pH = 7,5; vazão de 

0,Bml/min; detecção em 215nm e temperatura ambiente de 24°C ! 1ºC. 

1) Excipientes; 

2) Etinilestradiol (Tr = 4,85min); 

3) Gestodeno (Tr = 5, 72min). 
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1 1 

2 
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3 3 

(a) (b) 

Figura 20 - Cromatogramas resultantes da análise de duas amostras do 

Grupo 3, contendo etinilestradiol 30,0µg/ml + desogestrel 150,0µg/ml 

(laboratório J) e 20,0µg de etinilestradiol + 150,0µg de desogestrel 

(laboratório 1). Condições cromatográficas: coluna LiChrospher® RP-8 (5µm, 

125x4mm); fase móvel constituída por MeCN:H,O (70:30) (v/v); vazão de 

0,Bml/min; detecção em 205nm e temperatura ambiente de 24°C ! 1°C. 

(a) Formulação do laboratório J: (b) Formulação do laboratório 1: 
1) Excipientes; 1) Excipientes; 
2) Etinilestradiol (Tr = 2,20 min); 2) Excipientes; 
3) Desogestrel (Tr = 9, 72 min). 3) Etinilestradiol (Tr = 2, 19 min); 

4) Desogestrel (Tr = 9,69 min). 
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Figura 21 - Curvas de calibração: (a) etinilestradiol e (b) levonorgestrel 

obtidas em coluna LiChrospher® 100 RP-18, fase móvel MeOH:H20 (70:30) 

(v/v), vazão de 0,Bml/min e detecção em 215nm. 



7CXXXX>-r--------------
8XXXX) . 

4CXXXX> -

3lXXX) . . 

amxJ .. 

1CXXXX) -

o~-- --+----+---+---+---+---+-__j 
o 

.Área 

2500CXX) -.---------------

20CXXJOO 

150CXXX) . 

y=6358,7x 

R2=o.~ 

50 100 150 200 250 300 350 

ooncenlraçlo (J.vrrL) 

(b) 

120 

Figura 22 - Curvas de calibração: (a) etinilestradiol e (b) levonorgestrel 

obtidas em coluna LiChrospher® 100 RP-8, fase móvel MeCN:água (60:40) 

(v/v); vazão de 0,8ml/min e detecção em 215nm. 
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Figura 23 - Curvas de calibração: (a) etinilestradiol e (b) gestodeno obtidas 

em coluna LiChrospher"' 100 RP-8, fase móvel MeCN:H,O (50:50) (v/v) em 

pH = 7,5; vazão de 0,Bml/min e detecção em 215nm. 
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Tabela 8 - Comparação entre os parâmetros cromatográficos obtidos pela 

aplicação dos Métodos A e B, empregando solução padrão de etinilestradiol 

+ levonorgestrel nas concentrações de 30,0µg/ml e 150,0 µg/ml, 

respectivamente. 

Sistemas Eluentes 
Parâmetros 

MeOH: H20 MeCN: H20 
(70:30) (v/v) (60:40) (v/v) 

Coluna RP-18 RP-8 

Vazlllo (mUmin) 0,8 0,8 

;, (nm) 215 215 

T0 (cm) 0,45 0,20 

T1 (cm) 1,15 0,70 

T2(cm) 1,50 1,00 

W, (cm) 0,20 0,10 

W2(cm) 0,20 0,10 

R 1,75 3,0 

o. 1,49 1,60 

N (etinílestradiol) 529 784 

N (levonorgestrel) 900 1600 

K (etinilestradiol) 1,56 2,50 

K (levonorgestrel) 2,33 4,00 

Onde: 

;, = comprimento de onda 

T; = tempos de retenção (i=O, 1,2); 

W; = larguras da base (i=1,2); 

R = resolução; 

a. = fator seletividade; 

N = número de pratos teóricos; 

K = fator capacidade. 
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Tabela 11 - Resultados experimentais obtidos na determinaçao das curvas 

de calibraçao de ETE e GEST, pela cromatografia liquida de alta eficiência, 

empregando coluna LiChrospher® RP-8, fase móvel MeCN:H20 (50:50), 

pH = 7,5. 

Concentração Concentração Desvio Padrão Coeficiente de 

esperada de ETE média encontrada das concentrações variação das 

(µg/ml) 
de encontradas concentrações de 

ETE* deETE ETE (%) 
3,20 2,72 0,02 0,71 
6,40 6,10 0,03 0,55 

12,80 13,90 0,05 0,33 

19,20 19,43 0,02 0,09 

25,60 25,93 0,19 0,75 

32,80 33,08 0,16 0,50 

38,40 37,45 0,01 0,02 

44,80 44,48 0,45 1,00 

51,20 51,90 0,13 0,25 

64,00 63,73 0,05 0,08 

Concentração Desvio Padrão Coeficiente de 
Concentração 

média encontrada das concentrações variação das 
esperada de GEST 

de encontradas concentrações de 
(µg/ml) GEST* deGEST GEST (%) 

8,00 9,09 0,03 0,33 

16,00 16,56 0,05 0,30 

32,00 34,87 0,04 0,12 

48,00 48,91 0,02 0,04 

64,00 65,86 0,29 0,44 

80,00 82,54 0,10 0,13 

96,00 94,02 0,21 0,22 

112,00 110,95 0,35 0,31 

128,00 128,21 0,19 0,15 

160,00 158,79 0,28 0,18 

• Média de três leituras 
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Tabela 12 - Dados empregados para o cálculo do coeficiente de variação de 

uma amostra do grupo 1 (ETE + LEVO), analisada pelo método padronizado 

(Método B). Coeficientes de variação: 0,47% (ETE) e 0,38% (LEVO). 

Amostra (30,0µg/ml ETE + 150,0µg/mL LEVO) 
Concentração (µg/ml) 

Injeção nº 

1 ETE 27.74 
LEVO 159,95 

2 ETE 27,82 
LEVO 160,68 

3 
ETE 27,91 

LEVO 160.47 

4 
ETE 27,78 

LEVO 160,45 

5 
ETE 27,75 

LEVO 160, 10 

6 
ETE 27,92 

LEVO 161.09 

7 
ETE 27,65 

LEVO 159,95 

ETE 28,03 
8 LEVO 161,62 

ETE 28,07 
9 LEVO 161,62 

ETE 27.90 
10 LEVO 160,63 

ETE 27.66 
Média LEVO 160,66 
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Tabela 13 - Dados empregados para o cálculo do coeficiente de variação 

de uma amostra do grupo 2 (ETE + GEST), analisada pelo Método 

padronizado. Coeficientes de variação: 0,39% (ETE) e 0,44% (GEST). 

Amostra (30,0µg/ml ETE + 150,0µg/ml GEST) 
Concentração (µg/ml) 

Injeção nº. 

1 ETE 30, 16 
GEST 78,17 

2 
ETE 30,21 

GEST 77,49 

3 
ETE 30,09 

GEST 77,63 

4 
ETE 30, 14 

GEST 77,60 

5 
ETE 30,22 

GEST 77,00 

6 
ETE 30,34 

GEST 77,41 

7 
ETE 30,19 

GEST 77,72 

ETE 30,42 
8 LEVO 78,50 

ETE 30,19 
9 GEST 77,75 

ETE 30,01 
10 GEST 77,42 

ETE 30,20 
Média GEST 77,74 
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Tabela 14 - Resultados obtidos no teste de recuperação de uma amostra 

do Grupo 1 (lote A) empregando-se o método padronizado (Método A). 

Concentração do padrão 
Concentração recuperada • Recuperação adicionado 

ETE 

LEVO 

(µg/ml) (µg/ml) 

10,00 10,30 

20,00 20,07 

30,00 29,62 

50,00 49,87 

100,00 100,51 

150,00 151,95 

Recuperação média: 100,68% (ETE), 100,52% (LEVO). 

• Média de 3 determinações. 

(%) 

102,98 

100,33 

98,74 

99,73 

100,51 

100,30 
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Tabela 15 - Resultados obtidos no teste de recuperação de uma amostra 

do Grupo 1 (lote A) empregando-se o método padronizado (Método B). 

Concentração do padrão 
Concentração recuperada • Recuperação adicionado 

ETE 

LEVO 

(µg/mL) 
(µg/mL) 

10,00 10,56 

20,00 20,73 

30,00 30,34 

50,00 50,22 

100,00 100,19 

150,00 152,58 

Recuperação média: 103,46% (ETE), 100,78% {LEVO). 

• Média de 3 determinações. 

(%) 

105,60 

103,65 

101,15 

100,45 

100,19 

101,72 
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Tabela 16 - Resultados obtidos no teste de recuperação de uma amostra 

do Grupo 2 (lote A) empregando o método padronizado. 

Concentração do padrão 
Concentração recuperada * Recuperação adicionado 

(µg/ml) (%) (µg/ml) 

20,00 20,58 102,90 

ETE 40,00 39,75 99,37 

60,00 60,24 100,41 

50,00 58,20 104,39 

GEST 100,00 99,90 99,90 

150,00 149,70 99,80 

Recuperação média: 100,89% (ETE), 101,37% (GEST). 

• Média de 3 determinações. 
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Tabela 17 - Resultados obtidos no teste de recuperação da amostra 

simulada para o Grupo 1 empregando-se o método padronizado 

(Método B). 

Concentração do padrão 
Concentração recuperada • Recuperaçãc adicionado 

( g/ml) (µg/ml) (%) 

10,00 10,91 109, 10 

ETE 20,00 19,45 97,25 

30,00 30,77 102,56 

50,00 54,29 108,58 

LEVO 100,00 98,30 98,30 

150,00 151,58 101,05 

Recuperação Média: 102,97% (ETE), 102,64% (LEVO). 

• Média de 3 determinações. 
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Tabela 18 - Resultados obtidos no teste de recuperação da amostra 

simulada para o Grupo 2 empregando-se o Método padronizado. 

Concentração do padrão 
adicionado 

(µg/ml) 

20,00 

ETE 40,00 

60,00 

50,00 

GEST 100,00 

150,00 

Concentração recuperada • 
(µg/ml) 

20,35 

38,90 

61,22 

51,14 

107,21 

148,66 

Recuperação 
(%) 

101,75 

97,25 

102,03 

102,28 

107,21 

98,66 

Recuperação média: 100,34% (ETE), 102,72% (GEST). 

* Média de 3 determinações. 
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Tabela 19 - Resultados obtidos na determinação dos teores dos hormônios 

presentes nas formulações farmacêuticas das amostras do Grupo 1, 

analisadas pelo Método B. 

Quantidade Quantidade 

declarada de Valor declarada Valor Teor de 
Amostra Lote ETE teórico encontrado• de LEVO encontrado* Teor de LEVO 

(µg/ unidade) (µg/unidade) teórico (µg/unidade) ETE (%) (%) 
(µg/unidade! 

A 30,00 29,53 150,00 163,49 98,46 108,99 
1 

B 30,00 27,86 150,00 160,66 92,85 107, 10 

A 
2 

30,00 28,79 150,00 165,88 95,97 110,58 

B 30,00 29,39 150,00 176,97 97,97 117,99 

A 50,00 46,52 250,00 270,52 93,05 108,21 
3 

B 50,00 45,96 250,00 273,33 91.93 109,33 

A 30,00 25,86 150,00 163,47 86,20 108,98 
4 

B 30,00 31,77 150,00 173,67 105,89 115,TT 

A 50,00 49,39 250,00 295,26 98,79 118, 10 
5 

B 50,00 46,71 250,00 281,54 93,42 112,62 

A 30,00 24,91 150,00 159,50 83,05 106,33 
6 

B 30,00 27,23 150,00 166,25 90,79 110,83 

A 50,00 51,13 250,00 281,37 102,25 112,55 
7 

B 50,00 50,32 250,00 281,66 100,66 112,67 

A 30,00 28,74 150,00 163,38 95,80 108,92 
8 

B 30,00 26,60 150,00 157, 12 88,67 104,74 

A 30,00 28,15 150,00 164,75 93,82 109,83 
9 

172,78 99,68 115, 18 B 30,00 29,90 150,00 

* Média de 5 detenninações. 
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Tabela 20 - Resultados obtidos na determinação dos teores dos hormônios 

presentes nas formulações farmacêuticas das amostras do Grupo 2, 

analisadas pelo método padronizado. 

Quantidade Quantidade 
Valor declarada de Valor 

Amostra Lote declarada de ETE trad • GEST encontrado• Teor de Teor e teó . encon o 
nco ( 1 "d ETE (%1 GESTI 

{i.1g/ unidade) 1-10 uni ade) teórico (~g/unidade) 
( g/unidade) 

A 20.00 21,76 75.00 82.84 108.84 110.4 1 
B 20,00 21.36 75.00 77.W 106.84 103.E 

A 20,00 20.46 75.00 78.89 102.29 105. 1 
2 

B 20.00 18.73 75,00 79,88 93,64 106,f 

A 
3 

20,00 19,99 75,00 76,89 100,25 102,!: 

B 20,00 18,90 75,00 82,82 ~.52 110,l 

A 30,00 30,11 75,00 82,35 100,38 109,E 
4 

B 30,00 30,20 75,00 77,74 100,65 103,e 

A 30,00 30, 14 75,00 74,42 100,50 103,; 
5 

B 30,00 29,93 75,00 79,50 W,77 105,1 

A 20,00 21,10 75,00 80,64 105,53 107,! 
6 

75,00 97,60 125,12 130, 1 
B 20,00 25,03 

• Média de 5 determinações 
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Tabela 21 - Resultados estatísticos obtidos nas análises dos lotes das 

formulações farmacêuticas dos Grupos 1 e 2, empregando-se os método 

padronizados. 

Intervalo de 

Desvio Coeficiente 95%de 
Amostra 

Padrão de variação confiança 
(%) do teor da 

amostra* 

Grupo 1 ETE 0,07 0,30 105,38 :t 0,06 
(Método A) 

LEVO 0,45 0,34 111,53 :t 0,38 

Grupo 1 ETE 0,13 0,47 92,85 :t O, 11 

(Método B) 
LEVO 0,62 0,38 107,10 :!: 0,51 

ETE O, 11 0,39 100,65 :t 0,09 
Grupo 2 

GEST 0,34 0,44 103,64 :t 0,29 

• Média de 1 O determinações. 
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Tabela 22 - Exemplos de alguns sistemas eluentes isocráticos testados 

para a padronização dos Métodos analíticos empregados para a análise dos 

hormônios esteróides contidos nas formulações de COs, em coluna RP-8 e 

RP-18. 

MeOH ETOH MeCN H20 
5 50 45 
2 53 45 
76 3 21 
70 5 25 
55 10 35 
25 40 35 
45 20 35 
60 10 30 
35 30 35 
70 10 20 

55 45 
45 55 
30 70 

10 40 10 40 
50 50 
45 55 
40 60 
35 20 45 

70 30 
45 55 
55 45 
65 35 
60 40 
58 42 
53 47 
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7. DISCUSSÃO 

Apesar dos COs serem usados há várias décadas, ainda existem 

controvérsias com relação a seus riscos e beneficies. Fato este que se 

confirma com a introdução, ao longo dos anos, de novas gerações de COs. 

Verificou-se que existe na literatura um número considerável de 

estudos sobre os COs relacionados a diversos efeitos tóxicos. Parece haver 

correntes distintas a favor e contra os COs de 3ª geração referentes a tais 

efeitos36
•
42·55,n,,04.,54.,99,212. Grande parte dos resultados clínicos é obtida de 

estudos do tipo caso-controle, ainda que nesses estudos a população alvo 

seja relativamente homogênea não são levada em consideração as 

suscetibilidades individuais frente aos diferentes tipos de COs, podendo 

assim, ter ocorrido falhas na interpretação dos resultados em vários 

estudos42,10<,212_ 

Nos últimos anos, alguns trabalhos9·114·134·148·160·1'"'·191·199·214 têm 

relacionado às caracterlsticas individuais e as mutações genéticas com os 

mecanismos celulares e moleculares, através dos quais os COs exercem 

seus efeitos. Em futuro próximo espera-se compreender melhor essa 

relação, podendo então minimizar a taxa de risco, reduzir as dosagens dos 

hormônios nas formulações e aumentar os beneficies do uso desses 

compostos. 



138 

A quantificaçao de hormônios quer em formulações 

farmacêuticas, quer em fluidos biológicos, exige metodologias que, além de 

específicas, sejam precisas, sensíveis e exatas, pois geralmente sao 

encontrados em pequenas quantidades. 

Existem muitos métodos para a determinaçao de hormônios 

esteróides relatados em literatura, empregando as mais diversas técnicas, 

porém, muitas vezes, os procedimentos analíticos sao trabalhosos, 

demandam muito tempo, além de serem inespecíficos52• 

Conforme observado na literatura consultada, a CLAE é, 

atualmente, um dos métodos analíticos mais empregados para a análise de 

hormônios esteróides, independente do tipo de matriz a ser analisada, dada 

a especificidade, sensibilidade, exatidao e precisao inerentes à 

técnica32
•
50

·
105

•
112

•
124

•
151

•
163

•
201

•
202

•
205

. Por esses motivos, foi a escolhida para o 

presente trabalho. 

Apesar de terem sido encontradas muitas referências sobre 

métodos analíticos quantitativos para hormônios estrogênios e 

progestogênios, como os apresentados nas Tabelas 3, 4 e 5 verificou-se que 

poucas silo as publicações desenvolvidas visando a análise simultânea dos 

hormônios esteróides contidos nas formulações farmacêuticas de COs. 

Os dois hormônios esteróides mais estudados, sob o ponto de 

vista analítico, e com maior número de citações encontradas na literatura, 

sao o etinilestradiol e o levonorgestrel em associação, que correspondem à 

2ª geraçao de COs. A literatura, no entanto, é extremamente escassa no que 

se refere à determinação quantitativa, empregando a CLAE, para a análise 

dos progestogênios desogestrel, gestodeno, e norgestimato, ou seja, a 3ª 

geração de COs. 
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Alguns ensaios preliminares foram desenvolvidos, baseando-se 

nos métodos já publicados. Entretanto, nem todos se mostraram 

reprodutíveis 112
·
124

• 163. 

A necessidade de sistemas solventes não isocráticos, terciários 

ou quaternários e equipamentos mais modernos como cromatógrafos 

dotados de 3 ou 4 bombas de injeção para eluições em gradiente, citadas 

por alguns métodos, limita sua aplicabilidade em muitos laboratórios. Além 

disso, muitos dos métodos discutidos na literatura consomem muito tempo 

para as análises, o que os tornam inviáveis para aplicação em rotina. 

A faixa de comprimentos de onda na região do ultravioleta (UV) é 

a mais adequada para a detecção de substâncias esteroidais, quando se 

emprega a CLAE. A maioria dos trabalhos publicada utiliza para a detecção 

dos hormônios estrogênios e progestogênios diversos comprimentos de 

onda no ultravioleta. Alguns trabalhos empregam a detecção por 

fluorescência. Os métodos fluorimétricos não são empregados para análise 

simultânea dos hormônios estrogênios e progestogênios84
• 

No presente trabalho, foram obtidos os espectros de absorção no 

UV para cada hormônio estudado (etinilestradiol, levonorgestrel, desogestrel 

e gestodeno), devido á necessidade de se determinar o comprimento de 

onda mais adequado para a análise de cada combinação de hormônios 

presentes nos COs . Além disso, tomou-se por base àqueles trabalhos que 

empregaram a CLAE na determinação de hormônios esteróides em 

formulações farmacêuticas, como por exemplo, o trabalho desenvolvido por 

SANTORO e colaboradores 151
• 
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Algumas análises, empregando as soluções padrão de cada 

combinação de hormônio estudada, foram realizadas no cromatógrafo com 

detector "diode array" na faixa do UV, que permitiu através das imagens 

tridimensionais dos cromatogramas desenvolvidos, determinar o 

comprimento de onda mais adequado para ser empregado na padronização 

dos métodos propostos. 

Quando um novo método cromatográfico é desenvolvido, muito 

tempo é despendido na escolha e avaliação do desempenho das diversas 

colunas encontradas no mercado. Publicações recentes indicam que a fase 

estacionária tem um papel dominante no processo geral de retenção do 

analito33
•
34

• As Tabelas 2, 3, 4 e 5 mostram alguns tipos de colunas que 

podem ser empregadas para análise de hormônios esteróides. As 

propriedades tisico-químicas do(s) analito(s) também influem na escolha da 

coluna a ser utilizada. 

Para a padronização dos métodos foram avaliadas primeiramente, 

a eficiência das colunas cromatográficas RP-18 e RP-8 (LichroCAR~. 4mm 

x 12,5 cm), de procedência da Merck®. Foram testados aproximadamente 

sessenta e cinco sistemas eluentes, isocráticos, em diferentes proporções 

de metanol, etanol, acetonitrila e água. Alguns deles estão apresentados na 

Tabela 22. Optou-se por estes solventes, por serem de baixo custo, 

compatíveis com as colunas de fase reversa, pela facilidade de obtenção e 

por apresentarem toxicidade relativamente menor quando comparada a 

outros solventes, como dioxano, hexano e tetraidrofurano, empregados em 

alguns dos métodos cromatográficos mencionados. 
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Atualmente, existem no mercado diversas formas farmacêuticas 

contendo hormônios esteróides, tanto para terapia de reposição hormonal 

como para o uso anticoncepcional. Optou-se pela análise dos hormônios 

estrogênios e progestogênios contidos em comprimidos e drágeas de uso 

oral, por constituírem as formas farmacêuticas mais utilizadas pelas usuárias 

de anticoncepcionais. 

Foram padronizados dois métodos para a análise do 

contraceptivo oral composto pela associação de etinilestradiol + 

levonorgestrel (Métodos A e B). O Método A, o qual é resultante da 

otimização do método padronizado por SANTORO e colaboradores 151 sofreu 

algumas modificações. As condições cromatográficas como vazão da fase 

móvel e comprimento de onda foram alterados. A vazão de 0,BmUmin 

permitiu maior resolução dos picos, quando comparada a 1,0mUmin. O 

comprimento de onda em 215nm, ao invés de 212nm, mostrou ser o mais 

adequado para a análise da combinação dos hormônios mencionados, por 

proporcionar maior absorbância tanto para o etinilestradiol quanto para o 

levonorgestrel. Este fato pode ser observado através dos cromatogramas 

desenvolvidos no cromatógrafo com detector "diode array". 

A quantificação desses hormônios pelo Método B em relação ao 

método anteriormente proposto, também foi realizada de modo diferente, isto 

é, a curva de calibração e a preparação das amostras foram desenvolvidas 

objetivando a quantificação simultânea de ambos os hormônios da 

formulação, considerando que esses hormônios sempre se encontram 

associados nas formas farmacêuticas disponíveis. 
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Apesar do Método A apresentar especificidade, exatidão e 

precisão na análise da associação de etinilestradiol + levonorgestrel, o 

Método B deu origem a melhores parâmetros cromatográficos, como pode 

ser visto na Tabela 8. Além disso, a opção pelo método B se deu pela 

facilidade de permitir a análise de vários compostos na mesma coluna 

cromatográfica. 

Para a preparação dos padrões para a curva de calibração e a 

preparação das amostras para as análises, tomou-se por base a quantidade 

dos hormônios estrogênios e progestogênios declarados nas amostras 

comerciais, de modo que as concentrações nos pontos intermediários das 

curvas de calibração correspondessem à diluição de uma unidade 

(comprimido e/ou drágea). Assim, o ponto médio da curva de etinilestradiol + 

levonorgestrel corresponde a 30,0µg/ml + 150,0µg/ml respectivamente, 

equivalentes a 30,0µg de etinilestradiol + 150,0µg de levonorgestrel por 

unidade declarada. 

Os sistemas eluentes testados foram primeiramente aplicados em 

soluções padrão e, posteriormente às amostras. Porém, muitos dos que se 

mostraram eficientes com os padrões não o foram com as amostras, devido 

à interferência dos excipientes que apresentaram absorção no comprimento 

de onda empregado, ocasionando assim, picos não desejados. A associação 

etinilestradiol + desogestrel é um exemplo dessa situação. Muitas fases 

móveis testadas apresentaram bom desempenho para a análise da solução 

padrão, conforme pôde ser visto nos cromatogramas ilustrados nas Figuras 

16, 17e 18. 

Ainda está sendo desenvolvido um método que permita analisar 

os COs orais contendo o progestogênio desogestrel. Até o momento os 

métodos propostos, ou demandam muito tempo, ou a presença dos 

excipientes contidos nas formulações testadas interferem com o pico de 

interesse. 
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O norgestimato, progestogênio pertencente a 3ª geração de COS, 

não foi abordado neste trabalho por não ser comercializado no mercado 

nacional. 

Não foi empregado padrão interno nos métodos analíticos 

propostos, visto que a escolha exige algumas condições de similaridades, o 

que poderia dificultar as análises. Observou-se que são poucos os trabalhos 

que indicam o uso de padrão interno quando se trata de separação de dois 

hormônios 17
•
48

•
87

•
99

•
1
". No entanto, são indicados quando se tratam de 

análises quantitativas de apenas um hormônio, ou estrogênio ou 

progestogênio. Além do mais, com a opção do uso do padrão externo para 

cada hormônio testado nessa pesquisa, foram obtidos excelentes resultados, 

conforme pode ser observado nas tabelas e cromatogramas apresentados. 

A preparação dos padrões para o teste de recuperação e a 

solubilização dos hormônios das amostras foi feita com metanol e/ou 

acetonitrila, devido a maior solubilidade dos hormônios nesses solventes que 

na fase móvel. Já para as curvas de calibração, o padrão foi solubilizado na 

fase móvel, devido a ausência de interferentes e a menor quantidade de 

padrão necessário. 

A linearidade do método foi determinada através da curva de 

calibração, na qual foi verificada a proporcionalidade entre a concentração 

do padrão e a leitura das áreas dos picos. Os resultados obtidos na 

padronização do método demonstraram que as soluções padrão dos 

hormônios ensaiados apresentaram boa correlação linear entre as áreas dos 

picos e as concentrações, indicando que os coeficientes de linearidade são 

adequados (0,9 a 1,0)116
• 
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As equações das retas dos métodos propostos foram calculadas 

como sendo y = b.x. Os valores de a, que correspondem à intersecção das 

retas nas ordenadas, mostraram-se desprezíveis, indicando que as retas, 

em todos os casos, passam pela origem. 

Os comprimidos de placebo foram avaliados com relação a 

possíveis interferentes nos métodos padronizados. Apenas um tipo de 

placebo foi disponível para essa avaliação e para o preparo das amostras 

simuladas. Para todos os sistemas aluentes propostos, incluindo aqueles 

promissores para desogestrel (Figuras 16 e 17), não se detectou nenhuma 

interferencia. Porém, na Figura 20 estão ilustrados os cromatogramas de 

duas formulações contendo a associação ETE + DESO, desenvolvidos no 

sistema eluente MeCN:H2O (70:30), onde se pode observar que a presença 

de excipientes contidos nas formulações impediu que o método proposto 

fosse validado. 

A exatidão dos métodos comprovada através dos testes de 

recuperação pode ser definida como a proximidade dos resultados 

experimentais obtidos com a dos valores nominais. As Tabelas 14, 15, 16, 

17 e 18 mostram a porcentagem de recuperação das amostras. Os 

resultados obtidos estão dentro da faixa esperada para que o método seja 

considerado exato 118
• 

A precisão do método foi avaliada pelo coeficiente de variação 

(CV). Para que um método seja tido como preciso o CV deve ser menor que 

1,5 % 116. Portanto de acordo com os resultados expressos na Tabela 12 e 

13, os métodos propostos são precisos. 
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Tanto a Farmacopéia Americana 186 quanto à "INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON HARMONISATION' (ICH) 77
•
78 reconhecem que não há 

necessidade de se avaliar todos os parâmetros de desempenho analítico. No 

caso de doseamento não é necessária a avaliação do limite de quantificação 

(LD) e do limite de detecção (LD), porque os componentes ativos se 

encontram em maior concentração em relação às impurezas. Por essa 

razão, esses parâmetros não foram determinados neste trabalho. 

Há no mercado nacional um número considerável de COs 

contendo as associações dos hormônios estudados como mono, bi ou 

trifásicos e ainda, alguns associados a outros componentes não hormonais. 

Foram selecionados apenas os COs nas formas monofásicas, já que alguns 

pesquisadores afirmam que parece não haver vantagens no emprego das 

formas combinadas 185
, além da análise ser tecnicamente pouco prática e 

dispendiosa. 

A aquisição dos lotes de foi feita de forma aleatória, observando 

apenas a data de fabricação e prazo de validade. A escolha dos lotes foi 

feita conforme o método adotado por HEENAN et al68
, isto é, foram 

escolhidos dois lotes diferentes de cada grupo de amostras para cada 

análise. 

De acordo com a Farmacopéia Americana 186
, a associação de 

etinilestradiol com levonorgestrel não deve conter menos que 90% e nao 

mais que 110% de um dos componentes. Baseando-se nessa informação 

observa-se na Tabela 19, que três lotes do Grupo 1 apresentaram o 

conteúdo de estrogênio abaixo do permitido. Quanto ao conteúdo de 

progestogênio, nesse mesmo grupo, 8 lotes estavam com as quantidades 

acima do permitido e dois lotes estavam no limite do teor aceitável. 
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Com relação às amostras do Grupo 2, pode-se observar na 

Tabela 20 que apenas urna amostra estava com o conteúdo de estrogênio e 

progestogênio acima da média geral e além do permitido. 

Todos os resultados apresentados foram previamente corrigidos, 

considerando-se o teor dos padrões empregados. 

Os métodos cromatográficos dependem firmemente dos padrões 

de referências para fornecer dados exatos. Assim, a pureza dos padrões de 

referência é fundamental. Segundo o FDA, há duas categorias de padrões 

de referência: compendiai e não compendiai. Os padrões compendiais são 

obtidos de fontes como por exemplo, a Farmacopéia Americana, logo não 

necessitam de posterior caracterização. Os padrões de referência não 

compendiai são aqueles com elevado teor de pureza, mas exigem 

caracterização cuidadosa para garantir sua identidade, potência e pureza 175
• 

Neste trabalho, os padrões de referência empregados não eram 

compendiais e o teor de pureza rotulado foi fornecido pelos laboratórios 

cedentes. Logo, não foi realizado nenhum teste de caracterização e 

comprovação da informação dada. Considerando que esta pesquisa não 

teve por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia analítica 

quantitativa com fins de fiscalização de COs , mas sim uma análise do perfil 

das formulações hoje comercializadas no mercado nacional. A interpretação 

dos resultados obtidos para cada amostra pôde fornecer uma idéia de como 

está a qualidade desses medicamentos sob o ponto de vista teor e quais as 

implicações relacionadas com este aspecto. 
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Sabendo-se que muitos dos efeitos tóxicos estão relacionados 

também com a dosagem dos hormônios e o uso prolongado, cabe aqui 

questionar se os laboratórios farmacêuticos consideram esta questão, visto 

que envolve um problema de saúde pública, onde grande parte da 

população usuária de COs está exposta a um risco complementar, isto é, 

acima do inerente e previsível. Cabe, portanto, às autoridades competentes 

nesse âmbito, a fiscalização e a tomada das devidas providências. 
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8. CONCLUSÕES 

Considerando-se as revisões da literatura e as condições 

experimentais em que foi realizado o presente trabalho, pode-se concluir 

que: 

• Ao lado dos efeitos farmacológicos e benéficos dos 

contraceptivos orais, existe grande preocupação em relação os efeitos 

tóxicos; 

• Os COs trouxeram beneficies incontestáveis as pessoas 

desde a sua incorporação na terapêutica, porém apesar de seguros existe 

uma série de efeitos não desejáveis associados ao uso que estão nos alvos 

de estudos no mundo todo; 

• Existem muitas controvérsias em relação ao uso de COs com 

várias patogêneses e a opinião dos pesquisadores nessa área são 

divergentes; 

• De acordo com a literatura consultada, os efeitos tóxicos dos 

COs podem estar relacionados à dosagem, ao tipo de progestogênio 

(gerações) e a susceptibilidade individual; 

• Os hormônios esteróides etinilestradiol, levonorgestrel, 

gestodeno podem ser determinados e quantificados por cromatografia 

liquida de alta eficiência; 
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• Os métodos propostos permitiram a análise quantitativa e 

simultânea das combinações de etinilestradiol + levonorgestrel e 

etinilestradiol + gestodeno, em formulações farmacêuticas - comprimidos e 

drágeas; 

• O emprego da CLAE na análise quantitativa dos 

contraceptivos orais, permite monitorizar as quantidades dos hormônios nas 

formulações farmacêuticas estudadas; 

• O metanol e a acetonitrila são solventes apropriados para a 

solubilização dos hormônios contidos nas formulações farmacêuticas de 

COs; 

• Os excipientes contidos nas amostras 1 e 2 não interferiram 

nos métodos padronizados; 

• Os métodos propostos para a análise da combinação 

etinilestradiol + desogestrel, em solução padrão, não foram adequados para 

a análise dessa mesma combinação em formulações farmacêuticas, uma 

vez os excipientes presentes interferiram nos métodos; 

• As composições dos comprimidos placebos empregados para 

a avaliação de interferentes são diferentes daquelas que compõem as 

formulações do Grupo 3. É provável que grande parte dos interferentes 

detectados são formados por diferentes tipos de polivinilpirrolidona (PVP), 

uma vez que este composto é bastante empregado como excipiente de 

comprimidos. O PVP é um dos componentes das formulações sólidas que se 

apresenta em grande quantidade, é solúvel em compostos orgânicos e nos 

sistemas eluentes testados. 



150 

• Os métodos aqui padronizados podem ser aplicados na rotina 

diária de um laboratório; 

• Os parâmetros estatísticos obtidos mostraram que os métodos 

têm boa correlação linearidade (variando entre 0,999 a 0,9999) os 

coeficientes de variação comprovaram a precisão dos métodos propostos e 

os testes de recuperação efetuados apresentaram resultados que 

comprovaram a exatidão; 

• A determinação exata dos teores dos hormônios contidos nas 

formulações farmacêuticas de COs deve ser priorizada quando da produção, 

não apenas sob o ponto de vista do controle de qualidade, mas também sob 

o aspecto toxicológico, uma vez que os efeitos tóxicos e dosagem estão 

relacionados; 

• A ingestão de doses acima dos limites permitidos pode 

significar uma exposição adicional do risco à saúde das usuárias de COs, o 

qual em função do tempo de exposição pode traduzir em conseqüências 

inesperadas como patogêneses diversas. 
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accuracy •nd reliability of the resulta le•d to propose thi• methOd 
H •n •ppropiate •ltemetive to col"Mllntionel methodologias 
employed to determine immunaeuppre•••nt druge ln pharmeceutical 
riniahed producta. 

G--303 
. MARlA 8. AURORA PRADO. ERll<A A. M. KED0A-HACKMANN, 
1 
MARTIN BTEPPE, MAR1A tNi§ A M BANJPAO, Universidade de 
sao Pua. Faculdede de Oênc,es Fsrme~ut,cas. Blo Paulo, Brasil, 
MARINA F. M. TAVARES, Univtrsidade de S.o P•ulo, INtiaJrD de 
lÂJÚTliClJ, sao Pauto. Brasil: Qeteanioatjgn af PicJPlaoaç Sgdjym by 
CapjHary Eleçtmph9[11ajs and Hjgh PertPCIDDOGO Ljgyjd 
Ct-,::omatmraghy. Cepillery elearophoreais [CEI end high performance 

! liquld chrometog,lphy (HPLCJ heYe been applied to the detenninaaon 
: of dlclof-c aodium in commerciel and aimuletad teblet formuleCiona. 

Diclofenac eodium ia • phenylacetic acid dariv8tMt uaed u en 
antiinllammetor/ •~ CE dlltemlination wu cemed out in • bar-. 
dice capiMery 'Wit:h 75 (m i.d. and a CIJtal length of 50 an (28 an to 
the detectar) wch e buffer solution conteining 20 mM aodium 
t.etnibonà, pH B.23, 20 kV oi applied vouge and acetaninphal • 
intaTiel arandard (I.SJ. HPlC •n•~• waa camed out on • 
L~ 100 FF-1B 15 (mi column. uang •mobile~ 
consúlJted oi mathellOl:glaciel acatic ecid:water (75:5:20}, 11 llow 
rata oi O.B ml./min and propylpef'9ben ea I.S. lhe detecâon wae 
ec:hleotwd by ~ (UV) abaorpcion et 278 nm. Clclaten110 aadium 
WIII aeparated llt 2.07 end 3.98 min by CE end HPLC. reapec:tlvet>t. 
C.libration ar.,a were linear within e concercntion range from 40.0 
to 120.0 (g/ml., wíth comilation coefficiente of 0.9B92 for CE end 

I 0.9994 for HPLC. Th1 prcentage oi reC0119rY deta1 fTlined wth CE 

lwe• 103.12(0.Ell and lor K'LC. 99.59(0.21. lhe raulta lh0W9d 
thllt lhe nahods ellow the d~ oi clclolenac aodium ln 

l phermeceutical preplll"lltion1. lhe CE procadure1 are in genlll"III 
p-ela,ed iNflf" t-FtC method. lince CE is faater end con1ume amellr 

1 
emouru oi enatytn end reagenta. Acknowledgmenta: FAPESP 
(nnieçlo de Ampara • Peaquiaa do Estado de 610 Paula). 

~304 LA M. KASSAB, MAYA HASEGAWA, ERIKA A. M. KEDDA-
HAO<MANN, MARIA INts R. M. SANTORO, UnMnlidade de 5'o 
P•ulo. Faculdada de CifJnciss FarmaclutJcas, Slo Paulo, Brasil: 
Pat:etmioaRoo gt sr.ocoid Hoanones ia Pcal eoonçegti1111 by l::fPLC. 
Oral contniceptilles (OCs) are pharma~auticel tonnulationa conteining 
ltlroid hormona in II relatiwl-t amai emount. Becauaa of the 
prolonged 1Me oi thetla hormona end lha rieka they offer et long 
t.-ffl (that are related to dol1 end to rtdiYidual auaceptibiliLy), 1 

preciH mathod ter their quarcificetion ill required. Therelore, lhe eim 
oi thla project ill IXI ar.anderdin en anet,ôcal 11141thod ueing 1-Fl.C to 
determine aterold hcrmone1, lke llthin-,1 utrediol (ETE). levonorgutrel 
(LEVO). daogutt'el (CESO) 1nd gastodene [CEST). lhe combilllltion 
m-l.EVO WH Blllllysad by a l.DY'Oaphllf{ 1CD RP-18 (S(m), with a 
mobile phaae constituted ct mathanol:watar (70:30), et O.Bml/min 
,llow rata, or by II LDroapher{ 1CD RP-8 (S(m), with 
' ICetOnirie:water (60:40) et O.Bml/min. both deteaed by ultnviolet 
(lN) ebaorption et 215nm. lhe ecetoniaile:water alstem ahowed a 
beaar efficiency to aeparete tha impurity. but taking in consideration 
coat-oenelit, meàl•noi:w1ter 1i1t.em wa1 touncl to ba uaelul either. 
ETE-GEsT wea alao enelysed b-f the LiCh"oapheri 100 RP-8 (S(m) 
C01urm, but wih a mobile phasa composad cf ecer.onllrile:water 
150:50) with pH 7.5, and detaction made et 215nm. Good reeulta 
were obtar.ed under thasa conditions. Analyaia could be perfonned 
Wdlin 5 min, without mterlerence trom ueipients. Supplemantary 
testa wlth ETE-OEso indicate thlt auàlble resulta for this combination 
ri be Dbteíned in the neer tuwre. Acknowledgmeru: Comiuao para 

AperfeiQae,rwnto de Pnquiaa e ENino Superior (CAPES) anel 
Co11Hl1o Nacional de De~ Cierrtfico e Tecnológico -
(H)q 

G--305 
ANIL K. BINGH. ERll<A R. M. KEDOfW4ACKMANN, end.fa1aBII 
INb B, M BANJPBA ~ de S.O PlllJ/o. Feculdsds ds 
Olncias Frmacihitic11s, Blo Paulo. Br9aH: Diroct HPlC Sego(lltjpn pf 

Bata-b!ockac, ao r.envtPH Jcil:3 5-0jmethy!pheoYf coroamate 
CgJump- Studja, wjth AtooofoL .Atalolol ia • cardioaelective i... 
edninoceptor blocking egent, UHd eliricaly lor r.t,e treatment of 
angina pectD"ia end hyperteneion. lt is an amino elcohol that exhibita 
a chinl atnJc:ii.re end is UNd comrnatiely •• recemic mimre, 
lhough 6-torm being rupond)le ler IM daintd biological eftect. lhe 
que,_râmon end velidetion oi enet,ú:111 technique ler IIUlnOlol 
ene,ô.Ji,.et • we1 pertormed ldmg e c:aluloae type column (!ris- 3.5-
dimethylphenyt cart,emete, Olnlcel CD(, 250x4.B mm, 1Qm). lhe 
mobile pheH conatitutad of 1'*8r111:edlanol:diethylllmine:ecetic acid 
(B0:40:0.2:0.2 v/v), ~ • flow r.as oi 1 .O ml/min. and ul!raviolet 
detac:Cicn et 278 rm. et ambier& tai"f1)81 etl#'9. Sepenite aranderd 
cur.111 for R-ecanolol end &etenolol ahowed narcy - • 
concemntion nmge from S0-130 (g/ml, wth coefflcient of 
correlation of 0.9991 llnd 0.998. rnpect,wlly. lhe coelficient of 
variation end ...,.,.ge teC0'tlllf'Y oi R-etenotol oi 111fflllu A, e. e, end 
D_... 1. 1'5% end 101.08%; 0.74% 1nd 88.25%; 1.05% end 
102.e.,,.: O.MM end 1D1.!I.,,. rapecd,181-t. The coefflclent of 
varimicn ,nd tMnge reCOYery cf S-etenolol in aemp1es A. e. e ando 
_.. 1.33% end SB.87%; O.S9% end 100.78%; 1.17% end 
101.88%; 1.28% end 1CD.3B%, rapec:tivety. lhe method pem,ita 

nipld 1- 10-12mn.J ~ -~ o1 ateno1o1 ~ in 
pharmec:eutical tablets with precilion and accirecy. 
Acknowledgemeru: FAPESP (Fundaçlo de Amparo • Paquille do 
Eltedo de 6lo Paulo). 

G-306 
lEREZJNHA DE JESUS ANDAEDU PINTO, Fec:uldede de Cilncim 
Fermscluocss ds Unillflrsidede de 5'c, Paulo. São Paulo. Brazil, 
DmcJRA CRISTINA DE Dl.NEIRA, EPi Uly do Bntsit Lrds. , Sao Paulo, 

Brazil: Etmdnnn oxide m:ecilizotipo-4 cgmpoci§nn gf Prncoss effjçeçy 
çpnsjdccioq CFÇ and HQ:CS mjxtuals. Teking into eccount the 
lmpormnee of ena atorlllzetlon prooau 1ppliad to medicines and 
medical ct.vic:11s, dlffarent kinda oi mllthods hava bean devaloped, also 
epplicable to heet senaiâva materiell. Et:hylene oxide is the process 
most widel-t epplied tD medice! devicea. Due &a 1111ploaiveness and 
lnllemebilky, it haa been uaed IIIOCietad to non eáive gases. wieh 
inhiblt thne properws, meinly the c:hlon)flucrocartxm• (C:C&). 

91 

Aeear& knowledge ebout omne-depleting g111e1 •nd 1n intamationel 
coneeneue on the need or reducing their elfaàa are promoting e 
••n::h for altametiva chemicela. From thua, one ot the most. 
lntwesâng are the hydrochlorofluoroc:arbons (1-C'Cs). Thia papar 
IIITNI IXI CXJmpaMI t.wo ethylana mide atmliuition mixtunis: Oxyfume 
12R (uaing CfC 12) end Oxyfume 2CXJ2R (._.ing H::FC& 22 end 124), 
under tfittllf'tlnt a,ncentntion1 (450mg/L and SCIJmg/L) end 
dlfflhnt cempenturn (45-C. 55-C end 85'C). To 11CC0mplish this 
proceduni, 1ub-111thel chellenge1 went perfOm'IBd (3. B. 9. 12 and 15 
minutaa oi pP0Skionl, 1.19ing alx biological incieetz:n per cycle 
prepered ln • labontory, .. -a •• two others ~111d fl'tlm an 
Amaricen aupplier (Atte&tR 1264, 3M). lhe lterilizing efficacy oi 
Oxyfume 12R anel Ocyfume 2002R f9IINlad ~lent results. evan in 
dilferarc COIICtliO-'lltiu,111. lt ia gr-atitying to conclude that the 
literilizatíon procass ulling oxylume 2CXl2R is both an efticiant 
contribution to a aafe utilization oi products end, et the uma time, to 
IJl'.W the animei Ilia on Eenh. 
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3-15 
ASSA\' OF ETIDOC\INE 11\'DROCLORIDE IN DENTAL 

CARTRIDGES BY U\' DERl\'ATl\'E 

SPECTROPHOTOl\lETR\' 

1'. dos S. Silu· & F..F..S. Schapo,·111 

Progrmna de l'ús-( irndua,;,io cm Ciências F:mnaci:111ic,1s. Faculd:1Jc 

Jc i:annáci.i. Uni,·crsic.h1dc Fcdcrnl do Rio Cirande do Sul. Brasil. 

nccls111 fon11acia.ufrgs.br 

Etidocainc liydrochloridc is a local ancsthctic of thc amidc typc. a 

analogous of lidocainc. that prcscn:s signi lica111 clinicai advantagcs. A 

rcvicw oílitcraturc shuwcd th,1t no mmlyticnl procedurcs are r~·rorted in 

pharmacopocias for Jctcnnination of ctidocaine in plrnrmaccutical 

fom1uh1tions. Thc aim oflhis work was 10 <lcvclop an altcmati,·c mcthod 

for dctcm1ina1ion of c\Í<locainc hyJrochloridc in injcctions for <lentai 

u~c by UV Dcrivali\'c Spcc1ropho10111ctry. Durancst injcctions (Astra. 

USA) contain a local ancsthctic drug cti<locainc hydrochloridc 15 mg 

mL' and cpincphrinc bit:1rtrntc 5 g mL' as vasoconstrictor agcnt. Thc 

spcctru Wl.'rc rcccmk•d using a Shimadzu UV 160A donhlc-hcmn 

ultraviulct-visiblc spl.'ctropho1omc1cr I Kyoto. Jap:111) with I cm qu:1r11. 

cclls. cquippcd with thcn11,1I printcr :md clcctronic dcrin1ti\'e mode. Thc 

uperating conditions wcrc: delta w,l\'clcngth 0.1 11111 and scm1 spccd 4110 

nm min' with a constant :! 11111 slit width. Dcrh-ati\'c ultrnYiolct mcthod 

was calibrarcd for D'. o· anel D' in rhe conccntrarion range XII.O -Um.o g 

mL'. Thc standard sohniun was prcparcd in 0.1 1110I L' hydrochloric 

acid. Dcrcrminntion ofctiducainc hy<lrochloridc was pcrformcd ai :!775 

11111 for D'. 2MU< 11111 for(). :111d ::!711.::! 11111 for D'. using thl' ";,.cn, pcak" 

tcchnique. Calibrotit,n curves wcrc in agrccmcnr wirh lkcr's Law aml 

prcsentcd thc follt>win!! cquarinns: D' .... ,T :!901.JX4.17. I>°, .... " 

3235.2X4.72 and D', ... ,:741.7:X:!.36.Thc lcas1 and thc l11rgcs1 rl'Co,·ery 

tcst pcrccntagc rcsulrs was Q5.75"·ú and 10::!. IJ"i,. rcspcctively. Thc 

rcsulrs obtaincc..l show thcrc wus no intcrfcrencc of rhc matrix undcr thc 

mcntioncd cxpcrimcntal conditions. Thc mcthod is simplc. rapid. 

precise. accuralc and presem a low-coast. lt can bc uscd in a routinc 

nnalysis of sueh phannaccur ical dosagc forrns. 

Thc nuthors wish to tlmnk Astrn-USA for supply ctiducainc 

hydrochloridc rcfcrencc and phan11aceu1icnl. 

This work was supportcc..l hy CNPq proJ!ram (Brasília Brasil) . 
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DETER\ll~AÇt\O DE HORMÔNIOS ESTERÓIDES E.\1 

CONTRACEPTl\'OS ORAIS POR CLAE 

l'i.'.\1. ~assab**: '.\I. Hasc~awa*: '.\1.1.R.\I. Suntnro(inr~'" u~p.hr) 

•l)cpart:nlll'IIIII tlc l·arm:i~·ia-lC T l 'SI' 

.. Depan;unenw c..lc Amilises Clinicas e 'Joxicolúgic:1'-1 ( T l 'SI' 

Os con1raccptiH1s ornis combinadus ICOsl s:it• mcJii.:amcnh" 

constituídos de hom1õ11ios sexuais. cs1mg.:11i11s e prugcs1ugi:ni11, 

associados. utili1.ac..los para prcvcnçàu e.la gr.1,·ic..lc1. Muitos dos l'l~i11" 

tóxicos dos COs estão relacionados com o usu prolongado. a dllSl' tl1,

consti1ui111cs e a susccptibilidac..le indh·idu:1I. Em gcr.11. :1 qu:1111id:1tk 

c.Jcsscs humtinius prcscmcs nas fon11ulaçi1c~ limm1cé11tica~ s;iu 

rcl:ui,·amentc pcquc:ias. ti tJUe lirnit:1 s11a tlerc.:\·:'111 e q11:1111ilk:1çà11 l'0lll 

segurança. Pon:11110. empregou-se a cromarugrnlia liquid:1 ti•· alw 

clici.:ncia (C'LAE) com o nhjeriw de \',1lid:1r 11111 rn.:111d11 am1liri.·o 

lJu,1111it,11in1 r,m, a c..lcrcrminm;iio desses honnúnios. l'or,1111 analis:ula, J 

ti.1rmulm;iks fon11acéu1ic:1s dilcremes <li.' C'Os c.1111hi11ados do mercaJ11 

nacional: anlllstrn 1 (ctiniles1raJiol• lcq111orgcstrcl ). amustrn :! 

( eti11ilestr:1diol-dcs11gcstrcl) e mnostr.1 J tcti11iks1r,uliol-ges1oc..lcnol. 

Furam rnlic.ladus mérodtis analitil·os pam :1s arnostms I e J. A :un11s1m 1 

foi analisada por dois métudu 1mé1od11s ,\ e B). O métt1d11 i\ cmprcguu 

culuna RP-1 R e fase mówl metanol ,\gua (70 :I0J. O mé•.uJl, B. coluna 

RP-X e acl.'tnnitrila úgua (hll 401 ~umo fo,c 11111,el. O lluxn cmprc!!atl11 

fl,:m mnhos os mé1o<l1is foi de 11.Kml:min e ll cnmprin1cnru de une.la 1) 

215nm. A arnoslrn J foi ;111alis,1tla cm coluna RI'-!-. fase múwl 

acctonitrila ãgua (!\O. 50) cm pH 7.5. com mcsmu fluxo e adotados nos 

métodtis A e B. Ainda não se concluiu a padronização do mêroc..lo par.1 a 

amil isc e.la amos1ra :!. Atê o momento. o sistema clucmc acctonirri la ,\gua 

(70-30) cm coluna RP-8 foi a mais promissora para nn:ilisc dos 

constituintes dessa amostro. Estudos adicionais esrão sendo rcali1.ados. a 

lirn de ohtcros parâmetros mais adequados para a amilisc da ti.in1111l;i\'ii11 

farmacéutica contendo (ctinilestmc..liul+dcsogcs1rcl }. 

. Apoio Financeiro: ucAPES(UFMS-PICDT):*CNPq 
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7.13 DETERMINAÇÃO DE HORMÔNIOS ESTERÓIDES EM PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS 
POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE): M. Hasegawa1

, N. M. 
rr---- Kassab2 , M. I. R. M. Santoro (orientadora): Departamento de Farmácia· FCF/USP; Departamento 

de Análises Clínicas e Tox.icológicas • FCF/USP 

Os contraceptivos orais (COs) ou anticoncepcionais, empregados no controle da fenilização, são ; 
formulações farmacêuticas a base de esteróides. Considerando-se o uso prolongado desses hormônios e os : 
riscos que oferecem a longo prazo, verificou-se a necessidade de quantificá-los cm preparações farmacêuticas. i 
com o intuito de prevenir e/ou reduzir os riscos associados ao seu uso, os quais podem estar relacionados com : 
a variação de doses contidas nessas preparações. além da susceptibilidade dos organismos expostos. Ponanto. : 
este trabalho tem por objetivo padronizar uma metodologia analítica para determinação dos hormônios esteróides : 
levonorgestrel (LEVO). etinilestradiol (ETE). desogestrcl e gestodeno contidos cm medicamcn1os 
comercializados no Brasil, utilizando a CLAE. Avaliou-se os parâmentros: escolha da coluna: composição da '. 
fase móvel, testando-se diferentes proporções de metanoVágua, acctonitrila/água e velocidade de fluxo. ~ : 
resultados obtidos indicam que a mistura metanol/água (70:30) é mais adequada para análise da associação de ' 
ETE-LEVO em coluna RP 18. Testes adicionais estão sendo realizados com o intuito de obter-se os parâmetros . 
mais adequados para cada análise e validação da metodologia proposta. 

1
CNPq (Bolsa de Iniciação Cientifica); 

1
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. CAPES (PICDn. 

7.14 A PADRONIZAÇÃO SECUNDÁRIA NO CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO· 
ANÁLISE DE METODOLOGIAS': L. M. Cesila1

• T. J.A. Pinto (orientadora): Laboratório Confar· 
FCF/USP 

É prática comum no controle de qualidade de medicamentos e matérias-primas a utilização de pa· 
drões domésticos secundários, já que os padrões primários ou substâncias de referência oficiais são de alto 
custo e muitas vezes de difícil acesso. Porém, muitas vezes, as metodologias usadas para a padronização 
secundária são inadequadas ao tipo ou à finalidade do padrão. Nosso objetivo foi testar as diversas metodologias 
farmacopeicas utilizando técnicas diferentes e metodologias específicas para as diversas formas fannacêuti· 
cas. Os padrões analisados foram bastante diversificados. assim como as técnicas utilizadas, sendo que o 
ensaio por HPLC foi mantido cm todos os casos. Os resultados preliminares tem mostrado que os ensaios por 
HPLC fornecem sempre valores maiores que os outros métodos estando esta variação entre 1.81 e 3,44% em 
relação ao menor valor. Portanto, dependendo da técnica utilizada na padronização secundária o resultado de 

' uma análise pode ser sobre ou subvalorizado. Para mirúntizar este problema sugerimos que a metodologia 
utilizada na padronização secundária seja a mesma que será utilizada na análise do produto. 

1
Proje10 financiado pelo 1Abor11ório CONFAR. 
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1 AVALIAÇÃO DE ! 
i AO PRODUTO A 
1 (orientadora): Labo 

O controk 

1 prossegue no procc 
. parar os testes efcu.: 
, Diclofenaco Sódico 
• rases do processo. l
i de e doseamento. ( 

maléria-pri ma ( sec2 
, espcctrofotometria 1 
, o que levou a um pr, 
· uma das etapas estt' 
. que confirma a imp-

Proje10 financiado pelo 1 

PLANEJAMENTO 
ATIVOS EM M , 
DIGLICER.ÍDICO: , 

O objetivo 
fármacos lrigliccridi, 
utilizando diéstcrcs d 
como grupos espaçar 
naturais, sejam cind 
primaquina e espaçai 
linamente, prolongan 
íármacos é a síniese, 
pro1eção e despro1eç, 
de sfnlese proposta 1 
diazabiciclo[5.4.0)ur. 
obtidos são submetil 
diglicerídio puro. de, 

Bolsista PlBIC/CNPq. 
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