
BIBLIOTECA
FaculdadedeCienciasFarmacêutica.

Universidadede SãoPaulo

UNIVERSIDADEDESÃOPAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Curso de Pós-Graduação em

Fánnaco e Medicamentos

Área de Produção e Controle Farmacêuticos

DOSEAMENTODAVITAMINA86
PORESPECTROFOTOMETRIADERIVADA

NOULTRAVIOLETA

VLADIOlGA CONSIGLlERI

Dissertação para obtenção do grau de

MESTRE

Orientador:

Prot.Tit. JoãoFernandesMagalhães

São Paulo

1992

!~.~6~



VLADI OLGA CONSIGLIERI

DOSEAMENTO DA VITAMINA B6 POR

ESPECTROFOTOMETRIA DERIVADA NO ULTRAVIOLETA

COMISSÃO JULGADORA

DISSERTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE

Presidente e Orientador

2° examinador

3° examinador

São Paulo, de de 1992.

j



I

t

,

~,.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor João Fernades Magalhães pela orientação e incentivo constantes.

Às colegas TeIma M. Sakuda, Sílvia Storpirtis, Mitsuko T.Ohara e Maria

Valéria R. Velasco pela colaboração e amizade.

Aos funcionários do setor de Farmacotécnica, Regina do Nascimento, Regina

Célia, Fátima Morashashi e Jamil Enéas.

Aos Professores Jorge Luiz S. Martins, Érika Rosa Maria Kedor e João Haikal

Helou pelo apoio durante a realização deste trabalho.

À Farmalídia pelas amostras fornecidas.

À Fundação do Remédio Popular (FURP) pelas substâncias químicas de

referência e matérias-primas cedidas.

À A.W.A pela editoração eletrônica do texto e impressão a laser.

À Moema R. dos Santos pela revisão das referências bibliográficas.

Aos demais colegas dos Setores de Farmacotécnica e Controle de Qualidade.

Aos meus amigos Alexander, Walter e André pela paciência, apoio e incentivo.

Aos meus pais, Dante e Eisa, por todo amor.

A todas as pessoas que direta e indiretamente colaboraram para a realização

deste trabalho.



.. SUMÁRIO
..

,
I
.
~

r

I

;
T.

1 - Introdução 5
2 - Revisão da literatura 9

2.1 - Generalidades sobre vitaminas do complexo B , 10

2.2 - Propriedades físico-químicas do cloridrato de piridoxina 12

2.3 - Principais aspectos farmacológicos do cloridrato de piridoxina 13

2.4 - Metodologia analítica para determinação da vitamina B6 15

2.5 - Espectrofotometria derivada 22
2.5.1 - Histórico 22

2.5.2 - Alguns aspectos gerais da espectrofotometria derivada 25
2.5.3 - Principais aplicações da espectrofotometria derivada 26

2.5.3.1 - Análise qualitativa 27
2.5.3.2 - Análise quantitativa , 28
2.5.3.3 - Aplicações da espectrofotometria derivada 29

3 - Proposi ção 32
4 - Materiais e procedimentos 34

4.1 - Materiais 35
4.1.1 - Solventes e reagentes 35
4.1.2 - Substâncias químicas de referência 35
4.1.3 - Amostras """"'''''''''''''''''''''' " 37

4.1.4 - Equipamentos 40
4.2 - Procedimentoanalítico""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 41

4.2.1 - Escolha da concentraçãode leitura""""""""""'"'''''''''''''''''''''''' 41
4.2.2 - Estudo da interferência dos demais constituintes das fórmulas

multivitamínicas ."""""""""""""""" ... ... 42

4.2.3 - Determinação das retas de calibração 44
4.2.4 -Teste de recuperação 45
4.2.5 - Aplicação do método proposto na análise das amostras simuladas e

comerciais 49
4.2.6 - Comparaçãodo método desenvolvidocom o método da Farmacopéia

Americana XXII revisão ... ... 50
5 - Resul tados 51

5.1 - Padronização do método analítico 52
5.2 - Estudo da interferência dos demais componentes da fórmula 57
5.3 - Determinação das retas de calibração " 65
5.4 - Teste de recuperação 74
5.5 - Aplicação do método proposto na análise de amostras 75
5.6 - Comparação do método desenvolvidocom o método oficial da Farmacopéia

Americana XXII revisão ... 78
6 - Discussão 79

7 - Concl usão 89
ADENDO I

I1

91

8 - Referências bibliográfi cas 99
9 -Resumo .. 114

. 10 - Summary 116



f

,
t
~ -

1. INTRODUÇAO
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As vitaminas são nutrientes essenciais ao organismo humano, atuando como

coenzimas de reações enzimáticas, devendo ser ingeridas diariamente. Em geral, uma

dieta equilibrada é suficiente na manutenção de taxas mais adequadas de vitaminas no

f
,.

r
f

organismo, entretanto, quando uma ou mais vitaminas estão abaixo do nível normal, quer

por ingestão insuficiente, absorção prejudicada ou necessidades aumentadas, esses
IJ

compostos devem ser repostos sob a forma de medicamentos (24,71,106).

Os produtos vitamínicos, nas áreas de medicamentos e de alimentos, são

empregados há muito tempo e, desde então, inúmeros esforços têm sido concentrados

para a detecção e determinação quantitativa dessa classe de compostos.

,. Os primeiros métodos analíticos propostos foram desenvolvidos com base

nos efeitos produzidos pelas vitaminas em animais de laboratório. Embora apresentem
",

a vantagem de serem muito sensíveis e seletivos, tornam-se impraticáveis nas indústrias

de medicamentos pois são onerosos, demorados e induzem a grandes margens de erro

(86).

Outras técnicas analíticas desenvolveram-se paralelamente, como as

microbiológicas, ainda usadas para a determinação da maioria das vitaminas do complexo

B. Os métodos microbiológicos apresentam vantagens sobre os biológicos quanto à sua

aplicação prática, porém possuem as mesmas desvantagens anteriores.

Métodos químicos e físico-químicos surgiram para o controle da qualidade

das vitaminas hidrossolúveis, contudo persistem várias dificuldades na análise desses

produtos uma vez que há limitações devido à baixa seletividade dos métodos analíticos

e à influência de vários fatores que interferem na sua aplicação.

Em função das características particulares dos medicamentos, por exemplo,

as diferentes formas farmacêuticas para uma mesma formulação, as limitações analíticas

são mais evidentes.
'.

,
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Existem inúmeros métodos propostos que geralmente incluem uma técnica

para a separação das vitaminase outra para posterioranálise individual.A cromatografia

líquida de alta eficiência (CLAE) tem sido amplamente explorada nesse sentido, geralmente

acoplada a outras técnicas de detecção, desde as mais simples às altamente sofisticadas

(análise enzimática, técnicas eletroquímicas, de absorbância), sempre visando a análise

simultânea de um grupo de vitaminas.

Mesmo nos códigos oficiais, vários métodos são propostos, contudo, a maioria

das vitaminas ainda carece de métodos mais adequados para aplicação rotineira nos

laboratórios de controle de qualidade.Os melhoresmétodos,incluindo os farmacopeicos,

são onerosos e nem sempre podem ser aplicados em função dos interferentes presentes

(5,24).

Resulta daí o interesse no estudo de métodos alternativos para a análise dessas

vitaminas, visando uma metodologia rápida e simples, ao mesmo tempo sensível e

seletiva.

i
I
í A espectrofotometria derivada (ED) surgiu como uma perspectiva bastante

favorável tendo em vista suas mais recentes evoluções. Essa técnica já era conhecida na

t-C;I.1
. i

década de 50, entretanto, devido à sua dificuldadede aplicaçãona época, foi empregada

com restrição. Atualmente, com o desenvolvimentotecnológicoe a informatização dos

t
f

equipamentos, a ED vem sendo amplamente desenvolvidacomo técnica alternativa na

análise de medicamentos, sobretudo nas interações entre fármacos e adjuvantes
~;

farmacotécnicos, tendo como principais vantagens a seletividade e a praticidade
gro

(9,20,26,33~~).

..
Vários trabalhos preconizam a aplicação da espectrofotometria derivada em

estudos de estabilidade enfatizando sua seletividade.

A piridoxina, um dos elementos do complexo B, é um exemplo de vitamina

cujos procedimentos oficiais de análise envolvem extrações, reações químicas seguidas

de titulação ou determinação espectrofotométrica, e ainda, métodos cromatográficos.

1
Essas técnicassão trabalhosase devemser aplicadasna vitaminajá isolada.Mesmoo
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método proposto na última revisão da Farmacopéia Americana apresenta grande

variabilidade, sobretudo em função da reação da vitamina com 2,6-dicloroquinona

cloroimida, resultando em composto colorido muito instável.

Por outro lado, até 1987. nenhum dos métodos descritos, cromatográficos ou

não, satisfez plenamente aos requisitos para o controle da estabilidade de preparações

multivitamínicas. Alguns trabalhos foram divulgados nesse sentido, a maioria por CLAE,

apresentando limitações quanto ao custo e tempo de análise (5,24,102).

.
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2.1. GENERALIDADES

COMPLEXO B

SOBRE AS VITAMINAS DO

As vitaminas do complexo B são componentes comuns em fórmulas de

medicamentos multivitamínicos. Incluem-se no complexo B a tiamina (vitamina B1),

riboflavina (vitamina B2), piridoxina (vitamina Bó) e cianocobalamina (vitamina B12)'

que fazem parte das vitaminas classificadas como hidrossolúveis e constituem um grupo

de substâncias não correlacionadas estruturalmente (5,24).

Vitamina Bó' por sua vez, é um termo coletivo que designa um grupo de

piridinas de ocorrência natural, interligadas metabolicamente e funcionalmente: piridoxina

..
(I), piridoxal (11) e piridoxamina (111).Estas substâncias são convertidas in vivo em

fosfato de piridoxal (IV) que é a molécula biologicamente ativa. A piridoxina é a forma

t;,;
~

mais estável de vitamina Bóe por isso contribui para maior atividade vitamínica na dieta.

Provavelmente por estes motivos, a piridoxina tem sido escolhida entre as três formas

de vitamina Bó para compor a maioria das formulações medicamentosas (43,75,106).

H HO
HOH

I

i H H
O-H2P03

NH2

H
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~
A ação biológica da vitamina B6 está relacionada com o metabolismo de

proteínas, gorduras e carboidratos e nas crianças é crítica para o desenvolvimento normal
~,

do sistema nervoso central. Sua maior participação é como coenzima de transaminases

e descarboxilases no metabolismo de proteínas e aminoácidos. As reações de transaminação

estão envolvidas na utilização da cadeia carbonada dos aminoácidos para a neoglicogênese

t
~

~

t

t
I

J

I

e para a produção de energia e ainda na biossíntese de aminoácidos não essenciais a partir

de derivados da glicose como o piruvato, oxalacetato e (X-cetoglutarato. A descarboxilação

não oxidativa produz aminas biogênicas (serotonina, noradrenalina,histamina, GABA,

etc.) a partir de aminoácidos (13,57,75,106).

Não há descrição de uma síndrome clássica desenvolvida em humanos

decorrente da falta de vitamina B6, possivelmente por ser amplamente distribuída na

natureza (carnes, vegetais e cereais inteiros, ovos, nozes, leite). Entretanto, sabe-se que

é essencial no crescimento do homem e animais. Alguns sintomas de sua deficiência são

a queda de cabelo, lesões na pele, edema, degeneração nervosa causando alterações de

comportamento e crises convulsivas. A taxa dietária de piridoxina recomendada pela

Food and Nutrition Board para adolescentes e adultos é de 1,6 a 2,5 j.1gdiários (34,75).

Os medicamentos contendo piridoxina são ministrados principalmente para o

fornecimento da vitamina em casos de deficiência. Entretanto, terapias baseadas na

administração desta vitamina têm sido eficientes como adjuvantes nos casos de lesões

renais, desarranjos mentais (esquizofrenia, por exemplo), depressão, neuropatias, doenças

oculares, gravidez, lactação e trombose. Topicamente é empregada em cosméticos para

combater a seborréia e a oleosidade excessiva (28,34).

t
'"
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2.2 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO CLORIDRATO DE

PIRIDOXINA

o cloridrato de piridoxina é um pó cristalino branco ou quase branco, de

sabor salino amargo. Apresentapeso molecularde 205,64 e nome químico 5-hidroxi-6-

metil- 3,4- piridinadimetanol.

,
,

É solúvel em água (1:5) e em álcool (1:100-115), praticamente insolúvel em

acetona, clorofórmio e éter. Uma solução aquosa contendo 5% de cloridrato de piridoxina

tem pH de 2,3 a 3,5 e uma solução isosmótica da vitamina contém 3,04% do sal. É

sensível à luz e passível de oxidação ao ar (57,75).

;,

~
'"

~
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2.3. PRINCIPAIS ASPECTOS FARMACOLÓGICOS DA

PIRIDOXINA

f

A piridoxina tem baixa toxicidade e não são observadas importantes ações

farmacodinâmicas após sua administração oral ou parenteral. Doses elevadas de 2 a 6

g/Kg produzem convulsões e morte em camundongos, sendo que doses menores podem

ser diariamente ministradas sem causar efeitos evidentes. Em seres humanos, as doses

de 1000 mg/dia por via oral não causam reações adversas, entretanto, em pessoas que

" consomem cronicamente mais de 2000 mg diários foi descrita uma neuropatia sensorial

'!'
tóxica. Em pacientes tratados com 200 mg diários foram observados sintomas de

,
J

dependência após suspensão da vitamina (14,35,83).

A piridoxina interfere no metabolismo de outros fármacos e vice-versa. A

isoniazida combina-se com o fosfato de piridoxal formando hidrazonas, inibindo a

enzima piridoxal cinase que ativa as diversas formas de vitamina B6transformando-as em

fosfato de piridoxal. A isoniazida também aumenta a excreção urinária de piridoxina .

Por esses motivos, a piridoxina é ministrada profilaticamente em pacientes que fazem uso

da isoniazida como forma preventiva do aparecimento de neurite crônica (35).

Constatou-se que, em mulheres que usam anticoncepcionais orais contendo

estrogênios, a concentração sanguínea de fosfato de piridoxal é reduzida. Há vários

relatos de depressão e evidências bioquímicas devidas à falta da vitamina nesses casos,

tendo sido recomendada a administração diária de 50 mg de piridoxina (2)..
A vitamina B6 aumenta a descarboxilação periférica da levodopa reduzindo

sua eficácia em pacientes portadores da doença de Parkinson (35).

No Brasil. a vitamina B6 está disponível nas preparações farmacêuticas

comerciais sob a forma de cloridrato de piridoxina, tendo sido encontrados 59 produtos,

com 77 apresentações, provenientes de 28 laboratórios farmacêuticos (23).
13



Os produtos contendo a vitaminadistribuídospela rede oficial da Central de

Medicamentos (CEME) são em número de 4, com 6 apresentações, conforme pode ser

visto no Quadro 1.

i. Quadro 1. Medicamentos contendo piridoxina distribuídos pela rede oficial CEME.

'~
11;

I
i,

\I

"

Fonte: Memento Terapêutico CEME 89/90 (60).

"

i
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Produto Forma Farmacêutica Apresentação Conteúdo

em piridoxina

Poli vitaminas Solução oral Frasco l50mL 2mgl5mL

Vitamina B6 Comprimidos Strip c/lOcps 50mglcp.
Vitaminas do

complexo B Solução oral Frasco 30 mL 3 mg/mL

Comprimidos Stripc/ 10cps 3mglcp.

Injetável Ampola de lmL 5mg/mL
Vitaminas e

sais minerais Cápsulas Strip c/lOcps 5mg/cáps



2.4. METODOLOGIA ANALÍTICA PARA DETERMINAÇÃO DA

VITAMINA B6

'jj

I

Numerosas publicações têm surgido na quantificação de cada vitamina do

complexo B, usando vasta e variada quantidade de métodos físicos, químicos e

I
t
t

microbiológicos. Esses métodos foram desenvolvidos tanto para controle de produção das

vitaminas, puras ou em preparações farmacêuticas, em escala industrial, ou ainda, para

determinação de pequenas quantidades como nos estudos de farmacocinética e bioavaliação

dessas vitaminas.

A análise individual de cada vitamina do complexo B está descrita na maioria

f

das farmacopéias, mas apenas algumas apresentam sua determinação em preparações

farmacêuticas e somente a FarmacopéiaAmericanadescreve métodos para a análise de

t!

medicamentos contendo mais de uma vitamina.

Na determinação de vitamina B6,a Farmacopéia Americana nas revisões XIX,

XX, XXI e XXII (97,98,99,100) recomenda o método espectrofotométrico no visível após

extração e reação com 2,6-dicloroquinona cloroimida, para as preparações farmacêuticas

solução injetável e comprimidos de cloridrato de piridoxina e para o produto Decavitamin

(preparação multivitamínica). Para a matéria-prima, a revisão XXII preconiza o método

da cromatografia líquida de alta eficiência, enquanto as demais revisões empregam a

volumetria em meio não aquoso com ácido perclórico. Este último método é também

adotado para a análise da matéria-prima pelas farmacopéias Brasileira lU ed. (30),

Internacional lU ed. (90), Alemã XIX ed. (22), Britânica (15), Japonesa XI ed. (73) e

~ Italiana VII ed. (29).

~

Para formas farmacêuticas contendo somente vitamina B6, as farmacopéias

Britânica e Japonesa adotam os métodos da espectrofotometria no ultravioleta e no

visível, após reação com 2,6-dibromoquinona cloroimida, respectivamente.

Entretanto, os métodos oficiais ainda são considerados onerosos e segundo

i
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HASSAN (40), conduzem a resultados com até 5% de desvio. Este mesmo autor sugere

um método de ressonância magnética protônica para a análise simultânea das vitaminas

BI e B6' apontando para a seletividade, rapidez e simplicidade como características

vantajosas.

BRYANT et aI. (16) tentaram agilizar o método oficial da Farmacopéia

Americana desenvolvendo procedimento semi-automático para a análise simultânea de

tiamina, riboflavina, piridoxina e niacinamida.

As características de absorção espectrofotométrica no ultravioleta da piridoxina

em muito dependem do pH da solução, apresentando máxima extinção a 209 nm em
1%

pH=2 (Elem =430), sendo este, portanto, o comprimento de onda mais adequado para
6

análise quantitativa. Segundo STOBECKER (84) esse método é apropriado para a análise

sistemática, como o controle da produção, por exemplo, de soluções injetáveis e

comprimidos de vitamina B6' desde que os componentes usuais das preparações não

interfiram. Como as preparações multivitamínicas em geral apresentam complexas

formulações, na literatura freqüentemente são encontrados diversos recursos visando

suprimir as interferências ou separar as vitaminas para posterior aplicação de métodos

para a quantificação da vitamina B6'

PARK & CHO (68) desenvolveram programas em computadores para a

análise espectrofotométrica simultânea das vitaminas do complexo B por análise de

regressão linear múltipla. Nessa linha, vários outros autores descrevem critérios para

seleção de comprimento de onda na análise espectrofotométrica de multicomponentes
~

(54,79) e os problemas decorrentes da sobreposição de bandas de absorção no espectro

UV nesse tipo de metodologia (10 1).

,
As técnicas de separação mais usadas são as cromatográficas. PATHAN et aI.

,D

;iI (69) e ISMAIEL & YASSA (42) separaram por cromatografia em camada delgada as

vitaminas do complexo B e aplicaram o método espectrofotométrico no ultravioleta para

análise de soluções injetáveis. FRODYMA & LIEU (31) seguiram o mesmo processo de

separação e a determinação das vitaminas foi conseguida empregando a espectrofotometria

16
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de reflexão.

AHRENS & KORYTNIK (3) utilizando a cromatografia em camada delgada

separaram e identificaram a piridoxina e seus produtos de decomposição em preparações

farmacêuticas comerciais. Para tanto, empregaram placas de sflica gel HF254e de celulose

MN3OOG.aplicando diversas fases móve~sde variadas polaridades. A detecção foi feita com

luz ultravioleta, reagente de GIBBS e p-nitroanilina diazotada.

t
JONEIDI et ai. (44) determinaram simultaneamente as vitaminas B1,B2, B6e

BI2 de preparações farmacêuticas empregando a densitometria após separação port
~
..

cromatografia em camada delgada. Os pesquisadoresusaram placas com KIESELGEL

DG como adsorvente e fase móvel etanol/água(2:1). A visualizaçãodos pontos foi feita

com reagente de Dragendorff e iodo, solução metanólica de 2,6-dicloroquinona cloroimida
~

e vapor de amônia.

I
SACCANI et ai. (78,79) aplicaram a cromatografia de troca iônica para

separação da piridoxina que foi quantificada por espectrofotometria no UV. A coluna

cromatográfica foi preenchida com resina ABERLITECG 50H+ e a eluição feita com

água destilada. soluçãode ácido bórico4% (pH=3)e misturade dioxano/ácidoclorídrico

lN (60:40).

No método microbiológico descrito por TOEPFER & POLANSKY (93) e

adotado pela Association Official Analytical Chemists para determinação de vitamina B6,

a cromatografia de troca iônica foi empregada para preparação das amostras. Apesar de

trabalhoso e demorado, o método microbilógico apresenta a vantagem da seletividade

podendo discriminar as três formas de vitamina B6'

, Os métodos de análise empregando a cromatografia líquida, oferecem

velocidade, versatilidade, mínima purificação prévia da amostra, análise direta ou

~
tratamento pré ou pós coluna e uma gama de detectores para recuperação dos compostos

em suas formas originais (7).

17
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A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) abrange muitas técnicas

alternativas (troca iônica, adsorção, partição, etc.) o que, aliado ao desenvolvimento

tecnológico do instrumental, fez com que a CLAE se projetasse como uma das técnicas

mais empregadas na análise de drogas em preparações farmacêuticas, vegetais e fluidos

biológicos (89).

Muitos trabalhos foram encontradosna literatura descrevendo a análise das

vitaminas hidrossolúveis por esse método, variando o tipo de coluna, a fase móvel e a

detecção.

Como a CLAE com detecção eletroqufmica é especialmente adequada para

determinação de traços de compostos eletroativos em matrizes complexas, foi aplicada

com sucesso para determinar pequenasquantidades de vitaminas (104).

Outros métodos ainda variam o tipo de tratamento prévio dado à amostra.

LAM & LOWADE (50) fazem a conversãoda riboflavina 5'-fosfato de sódio presente

na mistura multivitamfnica líquida em riboflavina pela reação com fosfatase alcalina.

VANDERHORSTet al. (102) submeterama amostraa uma pré-coluna e a detecção da

vitamina B6 foi feita por fluorescência. No Quadro 2 pode ser visto um resumo destes

métodos empregando a CLAE.

18



Quadro 2.Trabalhos relatando a análise de vitaminas do complexo B por CLAE .

Tipo de coluna, fase móvel e detecção.

r

* Colunas não identificadas pelos autores.

~

A CLAE de fase reversa, às vezes acoplada à técnica do par iônico, foi

empregada na análise de preparações farmacêuticas multivitamínicas contendo vitamina

B6 por AMIN & REUSCH (5,6) e RAIU et aI. (74). Ambos os grupos de pesquisadores

adotaram técnicas de separação antes de submeter as amostras à CLAE. O primeiro grupo

realizou extrações em um aparelho automatizado - Aparatus de Krannch & Gottingen (6)-

~ onde as operações de adição de extratores, esfriamento e filtração são automaticamente

executadas por controles eletrônicos. RAIU et ai. separaram os componentes da amostra

f
através de uma pré-coluna (Sep Pak C'8) e esgotarama colunaNovapak C'8com gradiente

de eluição contendo hexanosulfonato de sódio como reagente do par iônico. Ambos

obtiveram boas taxas de recuperação e linearidade nas faixas de concentração de trabalho.
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COLUNA FASE MÓVEL DETECÇÃO REFERÊNCIA

Cosmosil-5 pH Solução de fosfato de UV 85

sódio- heptanosulf onato
de sódio/metanol

* metanollcloreto de UV 107

potássio 1% (30:70)

Ods metanollágua contendo UV 4

trietilamina e heptano
sulfonato de sódio

* solução de ácido hexa- UV 109
nosulfônico 0,005M1me-
tanol (85: 15) e água/
metanol(5:95)

M-Bondapak C18 Tampão fosfato 0,6M; -- 88

pH7/metanol (75:25) e
água/metanol (80:20)

Zorbax ODS Metanol 0,1M / tampão amperomé- 104

fosfato pH 6 (1:4 v/v) trica



f

~

Vários outros autores buscaram a determinação simultânea das vitaminas

hidrossolúveis com CLAE de fase reversa, empregando a técnica do par iônico usando

como contra-íon, na fase móvel, hexanosulfonato de sódio (24,46), ácido octimosulfônico

(12), octanosulfonato de sódio (7), l-heptenosulfonato de sódio (63).

Segundo SWAILE et aI. (89) a CLAE exibe apenas moderado desempenho

e conseqüentemente não possui o poder de separação das técnicas de alta eficiência

capilar como por exemplo a cromatografia gasosa capilar. Isso não representa grave

problema nas análises de rotina, entretanto, para separações de compostos estruturalmente

semelhantes ou para a análise completa de uma amostra farmacêutica complexa, a

eficiência da CLAE não é adequada.

NISHI et aI. (64) compararam o desempenho das técnicas de cromatografia

líquida micelar e da eletroforese de zona capilar para as vitaminas do complexo B em

medicamentos.

A cromatografia de capilaridade eletrocinética micelar é uma técnica de

separação que combina muitos dos princípios operacionais e as vantagens da cromatografia

líquida micelar e da eletroforese de zona capilar e foi empregada na análise de vitaminas

do complexo B em amostras de urina humana (17) e sangue(89).

Entretanto, a determinação por CLAE das vitaminas em preparações

farmacêuticas, alimentos e fluidos biológicosé geralmentecomplicada pelo excesso de

ingredientes inativos e pelas baixas quantidades de vitamina presentes nessas amostras

(6).

u

REYNOLDS (7A")discute a importância da exatidão dos métodos analíticos

na análise da B6 em alimentos para os estudos de nutrição, ressaltando que, embora a

CLAE tenha sido amplamente usada para esse fim, a metodologia é cara e demorada.

LEKLEM (52) , estudando a vitamina B6na nutrição humana, indica a análise

microbiológica para a sua determinação no plasma e urina. THAKKER et aI. (91)

estudaram a biodisponibilidade das vitaminas E, B2 e Bóem função da forma farmacêutica.
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A CLAE com detecção fluorimétrica foi adotada para as determinações de B6no plasma.

Sendo um composto fenólico com estrutura hemi-acetal, a piridoxina exibe,

em solução tampão de pH=7, uma fluorescência intrínseca com excitação e emissão nos

comprimentos de onda de 326 e 395 nm, respectivamente.

WAMPLER & CHURCHICH (105) estudaram a fluorescência da piridoxina

em função do pH e a distribuição das estruturas do piridoxal em solução aquosa por

espectrofiuorimetria. GAO & CHEN (32) determinaram a quantidade total de vitamina

B6 por espectrofluorimetria adotando À. =292 nm para excitação e À.=382 nm para

emissão. A determinação simultânea da piridoxina, tiamina e riboflavina empregando

essa técnica foi feita por BARARY (8). Segundo ele, o método é altamente específico e

pode ser executado sem prévia extração ou separação das vitaminas. Constatou que a

fluorescência é linear na faixa de 0,5 a 2,5 Jlg/mL.

Porém, para AYI et aI. (7), o método fluorimétrico não é totalmente específico

e envolve a purificação completa da amostrapara remover compostosque interferem na

fluorescência. Por este motivo,tambémempregoua cromatografialíquida de fase reversa

com coluna Spherisorb ODS e fase móvel com fosfato de trimetil amônio 0,04M (pH=3)/

metanollacetonitrila (85:10:5) com octanosulfonato de sódio.

Outros métodos descritos são o titulométrico, baseado na oxidação da piridoxina

por cloramina T, bromamina T e bromoamina B após extração com clorofórmio (43), e

potenciométrico através de eletrodos de membrana de PVC (108) e reação com n-bromo

succinimida detectada com eletrodo brometo-seletivo (39).

Problemas relativos à seletividade na análise das vitaminas em preparações

farmacêuticas foram apontados por MACEK (55) e estudos foram conduzidos por

GUPTA & LOFGREN (37) empregando o método da Farmacopéia Americana XV rev.;

SUCH et aI. (87) criticam o método oficial da reação com 2,6-dicloroquinona cloroimida,

para a análise de piridoxina, quanto à especificidade e afirmam que é necessária especial

perícia na execução da técnica uma vez que a coloração obtida na reação é muito instável.
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1
Os ensaios de estabilidade realizados por SUCH et aI. basearam-se em técnicas de CLAE

de camada delgada e espectrofotometria derivada.

2.5. ESPECTROFOTOMETRIA DERIVADA

2.5.1. Histórico

A espectrofotometria derivada (ED) é uma técnica analítica com grande

capacidade de fornecer informações qualitativas e quantitativas a partir de bandas

espectrais simples ou sobrepostas (59).

~

Quanto à denominação, devemos ressaltar que há uma certa indiscriminação

no uso do termo espectrofotometria diferencial que, embora mais apropriado

matematicamente para designar a ED, refere-se a uma técnica, também conhecida como

espectrofotometria de precisão, empregada para melhorar a eficiência da espectrofotometria

convencional no caso da análise de amostras cujas absorbâncias são altas ou baixas

demais (10).

t: A espectrofotometria por diferença é, muitas vezes, também denominada de

diferencial. Este método compensa a presença de interferentes pela diferença de leitura,
;t

I"
em certo comprimento de onda, entre duas soluções de uma mesma amostra, porém com

modificação nas propriedades físico-químicas (por exemplo pH), assumindo que não há

m

alteração na absorção dos interferentes (20,25).

..

Introduzida na década de 50 para a solução de problemas analíticos específicos,

'. a ED teve maior aceitação apenas recentemente, embora apresentasse grandes vantagens

frente à espectrofotometria convencional.

Um dos principais trabalhos que precedeu o seu desenvolvimento foi o de

VANDENBELT & HENRICH(101)queestudaramosefeitOsdasobreposiçãode bandas
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de absorção de dois componentes em mistura e o risco da interpretação errônea dos

espectros, sobretudo no desprezo de uma leve alteração na inflexão da curva, ou ainda,

a não detecção de um pequeno ombro nos perfis das bandas de absorção.

o uso da derivada de 11ordem do espectro de transmitância para detecção de

bandas sobrepostas foi relatado primeiramente por GIESE & FRENCH (33) que avaliaram

~.

graficamente o desempenho das curvas derivadas na resolução de bandas espectrais de

misturas binárias cujos picos de absorção se dão no mesmo comprimento de onda.

, Conforme o relato desses pesquisadores, havia pelo menos dois obstáculos contra o
:t',~
i!! emprego efetivo da ED na prática analítica. O primeiro referia-se ao método de determinação

das curvas derivadas, restrito ao cálculo algébrico, impossibilitando a obtenção de valores

exatos em pequenos intervalos de diferenciação.Até então, a aparelhagem consistia do

'I uso de espectrofotômetros e calculadoras simples e os autores mencionam a necessidade

do desenvolvimento de instrumentos capazes de registrar a derivada da curva"
;r

espectrofotométrica contra intervalos constantes de comprimento de onda. O segundo

obstáculo na adoção da ED como método alternativo de análise foi a dificuldade de

interpretação das curvas derivadas na detecção de bandas sobrepostas, pois com apenas

a primeira derivada era difícil indicar a exata localizaçãodessas bandas.

Em 1956, COLLIER & SINGLETON (18) empregaram a ED em análises no

infra-vermelho para misturas contendo cresol, fenol mesitol e xilenol.

PEMSLER (70) relata a construção de um instrumento, em 1957, que registrava

a diferença entre as transmitâncias de uma substância absorvente em dois comprimentos

de onda muito próximos e cita que sua adaptação aos espectrofotômetros da época era

relativamente simples. A partir dessa inovação, o pesquisador sugere um novo cálculo

. para a obtenção da curva derivada.

.'Ii;
;!II

McWILLIAM (59) empregou um diferenciador de placa oscilante acoplado a

um monocromador infravermelho onde o espectro derivado foi obtido colocando uma

placa defletora de raio oscilante no caminho óptico do monocromador. Esta técnica foi

desenvolvida na tentativa de melhorar a resolução nos casos de sobreposição muito
\

:L
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acentuada de bandas espectrais

SAVITSKY & GOLAY (82) na década de 60 popularizaram uma metodologia

onde a diferenciação podia ser feita numericamente em computadores digitais. Foram

desenvolvidos vários programas para esse fim e as derivadas de ordens pouco maiores

foram obtidas. Segundo os autores os programas são simples e fáceis de serem aplicados.

O'HA VER no decorrer dos anos 70 publicou vários trabalhos. alguns com

GREEN. aplicando a ED (36.65.66.67). O pesquisador referiu-se à modulação do

comprimento de onda para a obtenção dos espectros derivados. Nessa técnica. o

comprimento de onda no qual o monocromador ou filtro está selecionado é repetitivamente

e rapidamente alterado para valores superiores e inferiores ao longo de um pequeno

intervalo espectral chamado por ele de intervalo de modulação (~À). No [otodetector isto

<!-

resulta em uma ondulação ou corrente -alternada que pode ser isolada e medida

eletronicamente. A vantagem obtida foi a melhoria da resolução do método ED.
"

Paralelamente. o rápido progresso da eletrônica moderna permitiu a

diferenciação contínua dos sinais. simultaneamente à análise. com aparelhos de

diferenciação digital e muitos trabalhos foram publicados empregando a ED

(38,84,95,103 ).

Entretanto. segundo TALSKY et aI. (90). o alto custo desse equipamentO. até

o fim da década de 70. incrementou o uso da diferenciação nos microcomputadores em

operações pós-análise. Esses pesquisadores desenvolveram um diferenciador analógico

eletrônico e demonstraram como as derivadas de ordens maiores melhoravam as

informações obtidas dos espectros ultravioleta e visível.

,
A partir da década de 80. com a diminuição dos custos do equipamento. a ED

vem sendo amplamente usada na solução de problemas analíticos quantitativos. em
~

misturas complexas e também nos estudos de estabilidade. onde os produtos de

decomposição são muito semelhantes estruturalmente aos compostos ongInaIs

(47.48.49.51.58.77.80.87.92).

1
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2.5.2. Alguns aspectos gerais da espectrofotometria derivada

Num espectro constituído por um pico simples, a derivada de 1. ordem é

representada pela diferençada absorçãoenvolvidaversuscomprimentode onda (dNdÂ),

caracterizando um ponto máximo e outro mínimo. A distância vertical entre estes pontos

é a amplitude, que é proporcional à concentração da substância que originou o pico

inicial. Teoricamente, o valor da derivada de Iaordem é igual a zero no comprimento de

onda de máxima absorção (Â máx.) do espectro convencional, também denominado de

espectro derivado de ordem zero. O espectro derivado de 2a ordem (d2NdÂ) versus

comprimento de onda, tem dois máximos intercalados por um mínimo, no Â máx. do

'I
espectro normal. A princípio, a altura dos picos, medidos a partir de d2NdÂ = O, é

proporcional à concentração, podendo ser utilizada para determinação quantitativa da

substância em análise. Os métodos que podem ser empregados no cálculo são o método

pico-pico, o da tangente e o z.ero crossing (90).

A diferenciação atua nas bandas largas, enfatizando traçados agudos de

maneira que aumenta sua amplitude com o aumento da ordem da derivada pois, para

bandas do tipo gaussianas ou lorentzianas, a amplitude dn da derivada de ordem n é

descrita pela enésima potência do inverso da largura da banda W do espectro de ordem

zero, ou seja,

dn = (l/W)n

Portanto, no caso de duas bandas, X e Y, de igual absorbância mas de

diferentes larguras, a amplitude derivada da banda mais aguda é maior que a da banda

mais larga, diferença esta que se acentua conforme o aumento da ordem da derivada:

dnx De(Wy )ndny W x
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1
Assim sendo, o uso da derivada pode aumentar a sensibilidade na detenninação

de bandas espectrais menores (77).

Na análise quantitativa, se a Lei de Lambert-Beer é obedecida no espectro

convencional, a concentração do composto em estudo é diretamente proporcional à

derivada de acordo com a equação (53):

dOA =

dÀo

dOE. 1 . C

dÀO

Onde: A =absorbância

E =absortividade molar

I =espessura da cubeta

c =concentração

n =ordem da derivada

2.5.3. Principais aplicações da espectrofotometria derivada

Nos últimos anos, a literatura especializada vem registrando um número cada

vez maior de trabalhos sobre a espectrofotometria derivada. As vantagens e versatilidade

desta técnica estão amplamente demonstradasna prática analítica tanto para objetivos

qualitativos como para fins quantitativos.
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2.5.3.1. Análise qualitativa

Os espectros obtidos no ultravioleta e visível são geralmente largos, pouco

característicos e com perfis mal definidos, difíceis de serem precisamente interpretados

(90).

Com o emprego da ED é possível determinar, sem ambigüidades, a posição

dos máximos de absorção (correspondentes ao ponto de anulação da 18derivada) e dos

ombros (correspondentes ao ponto de anulação da 28derivada). Aumentando-se a ordem

das derivadas, aumentam-se as informações quanto ao número de picos máximos e

mínimos e pontos de anulação. Estes elementos melhoram a definição dos espectros,

fornecendo um perfil personalizado de cada substância, podendo ser comparado à região

chamada de "impressão digital" do espectro infra-vermelho (53).

LAWRENCE & MACNELL (51) empregaram a ED na identificação da

anfetamina, fenetilamina, efedrina e meperidina. O experimento desses pesquisadores

indicou que os compostos estudados exibem espectros derivados de 28ordem característicos

podendo ser utilizados na identificação comparativa. Como vantagens citam a simplicidade

analítica e o baixo custo.

Os espectros convencionais de absorção dos metais de terras raras constituem-

se de muitos picos e ombros, muitas vezes sobrepostos e de. difícil determinação.

SHIBATAet aI. (84), empregandoa ED conseguiramidentificar o hólmio e o neodímio

em terras raras através da determinação de seus espectros derivados de 18 ordem,

considerados característicos pelos autores. Procedimento semelhante foi adotado, pelos

mesmos pesquisadores, na detecção de mistura de fen6is, tendo sido identificados no

espectro derivado de Ia ordem o 2,4-diclorofenol e o 2,4,6-triclorofenol.
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1
A análise qualitativa de substâncias puras ou em mistura pelo método ED não

se restringe apenas à espectrofotometria UV/Visível, podendo ser aplicada à

espectrofluorimetria, como fizeram GREEN & O'HA VER (36) para identificação do

benzopireno, ou ainda na espectrofotometria no infra-vermelho, aplicada, por exemplo,

por COLLIER & SINGLETON (18) na identificação de compostos do alcatrão.

2.5.3.2. Análise quantitativa

Uma vez que a espectrofotometriaderivada é uma técnica que possibilita a

extração de maior número de informaçõesa partir de um espectro convencional, torna-

se evidente que as aplicações desta metodologia na análise quantitativa são inúmeras. O
,I>,;,
flí

I
:

"

uso da ED permite a separação de bandas sobrepostas, facilitando a eliminação de

interferentes e, portanto, permitindo a análise de muitos compostos cuja análise pelos

métodos usuais é difícil ou mesmo impossível de ser realizada.

Nesse sentido, destaca-se o trabalho de TORRES et alo (94) que avaliaram o

desempenho da técnica derivada na espectrofotometria e espectrofluorimetria, estudando

a linearidade de resposta, seletividade frente aos interferentes e introduzindo modificações

no processamento dos resultados visando o aperfeiçoamentoda metodologia.

HAGER (38) considerou a ED como técnica extremamente eficiente para a

análise gasosa de traços. Os procedimentos e instrumentação analíticos desenvolvidos

para este fim possibilitaram a determinação de concentrações de ordem inferior a partes

por bilhão. Foram estudados 13 gases (ou vapores), entre os quais óxido nítrico, dióxido

de nitrogênio, ozônio, amônia.

<,,- 28
'"
'1'



1
COLLIER & SINGLETON (18) empregaram o espectro infra-vermelho

derivado de 2a ordem para a análise quali e quantitativa do alcatrão bruto e do cresol

comercial. Os autores concluíram que o espectro derivado, comparado ao convencional,

fornece muito mais informaçõese detecta quantidades menores de impurezas.

2.5.3.3. Aplicações da espectrofotometria derivada no campo farmacêutico

A ED tem sido aplicada no controle de qualidade de muitas preparações

farmacêuticas, sendo particularmente vantajosa na eliminação da interferência dos

excipientes.

!CJ

Foi descrita por DAVIDSON& ELSHEIK(iJ/f)uma técnica exata e precisa

para a análise de efedrina e de seu diastereoisômeropseudoefedrina em preparações
iiI
'4 farmacêuticas utilizando os espectros derivados de 2a e 4a ordens do ultravioleta.

i I!;+11
.'!III

A análise de fármacos aromáticos é sempre complicada pois têm fraca absorção

no ultravioleta próximo. Diversas formulações de cápsulas e comprimidos envolvendo 18

I

compostos aromáticos foram analisadas por DAVIDSON & HASSAN (20), empregando

a ED.
f

'!I
~

I'

MORELLI (62) determinou a cefapirina e cefaruxima puras e na forma de

injetável, aplicando derivadas de Ia e 2a ordens do espectro ultravioleta.

'iI

Conservando basicamente o mesmo princípio, muitos outros compostos ou

"'"
grupos de substâncias foram analisados empregando a técnica ED por diversos

pesquisadores, dentre os quais destacam-se:

BELAL et aI. (9): amitriptilina e clordiazepóxido em mistura;

DUHAU et aI. (26): 23 benzodiazepinas e seus metabólitos;

HASSAN & DAVIDSON (41): atropina, hioscina e benzotropina em
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medicamentos;

JONES & MARNHAM (45): prociclidina em comprimidos e solução injetável;

2:2-
KIT AMURA & MAJIMA (47), SALINAS et ai. (80), MA:x:EO et ai. (58):

ácido acetil salicílico e ácido salicílico em preparações farmacêuticas;

TOBIAS (92): acetaminofeno e salicilato de sódio em comprimidos;

EL- YAZBI (27): hidrocortisona, dexametasona, prednisona e prednisolona

em mistura;

ABDEL-KHALER et ai. (l): cinarizina. fenfluramina. fentermina,

feniltoloxamina, propoxifeno. e outros. em medicamentos.

Recentemente, a ED começou a ser aplicada com sucesso para a determinação

de certos fármacos na presença de seus produtos de degradação, assim corno na

determinação dos produtos de degradação na presença da droga inalterada.

KORANY et ai. (49) propuseram a metodologia ED de I" e 2" ordens na

análise de sete cefalosporinas e seus produtos de decomposição. obtidos por hidrólise

alcalina. Os autores determinaram a taxa de degradação e a meia vida dos compostos.

confirmando que as técnicas desenvolvidas podem ser empregadas em estudos de

estabilidade.Comovantagensforamenumeradasa sensibilidadee a facilidadede aplicação.

já que não há necessidade de extração.

Ainda KORANY et ai. (48) estudaram a estabilidade do acetaminofeno e da

fenacetina em comprimidos e xaropes, na presença de seus produtos de decomposição,

'. empregando derivadas de 28ordem do espectro UV/Visívei.

Apenas dois grupos de pesquisadores estudaram as vitaminas hidrossolúveis

usando o método da ED. SUCH et ai. (87), compararam o desempenho da ED com a

CLAE frente a interferentes e produtos de decomposição. Estes pesquisadores estudaram

misturas binárias de tiamina e piridoxina e urna fórmula de comprimido revestido

contendo diazepam, além das duas vitaminas.Para a piridoxina empTegarama derivada
30



de 28ordem, método este que teve eficiência similar à CLAE, embora o mesmo não tenha

ocorrido com a tiamina. Entretando os autores afirmam que a utilização de um ou outro

método depende de vários fatores entre os quais a especificidade desejada (no caso da

detecção e quantificação de produtos de degradação) e dos interferentes presentes nas

formulações a serem estudadas. PETIOT et aI. (71) analisaram uma mistura contendo

as vitaminas BI' B2'B6'PP e pantotenatode cálcio pelo métododa ED usando derivadas

de 18ordem. A determinação simultânea de todas as vitaminas foi calculada empregando

um programa de computador para análise de multicomponentes (Concentration Method

4 para HP8451). Foram determinados qualitativamente alguns produtos de decomposição.
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Tendo em vista o grande emprego de produtos farmacêuticos multivitamínicos,

sobretudo em países cujas carências nutricionais são elevadas, os atributos de qualidade

assumem relevante importância.

As interações das diversas vitaminas entre si e com os demais componentes

da fórmula podem diminuir ainda mais sua estabilidade.Aspectos como a conservação,

m transporte e armazenamento devem ser considerados.

Nesse sentido, a busca da metodologia adequada para o controle da produção

e da estabilidade desses produtos tem sido constante e de interêsse internacional.

Com base nas informações da literatura podemos observar que embora a

metodologia da espectrofotometriaderivadaestejabastantedifundida, praticamente nada

k
existe com relação à vitamina B6em preparações multivitamínicas. Após alguns ensaios

preliminares, constatamos a possibilidade de empregar esta técnica para a análise da

vitamina B6' com vantagens sobre outras técnicas.

.
~'

Assim sendo, propomos o desenvolvimentodo método, de acordo com as

seguintes etapas:

- Levantamento dos espectros derivados das diferentes vitaminas comumente

;~ empregadas nos produtos multivitamínicos, para verificação da possibilidade de aplicação

do método.

- Padronização das condições experimentaispara determinação quantitativa

da piridoxina.

- Estudo dos interferentes e da validade do método.

- Aplicação do método em preparações multivitamínicas simuladas e comerciais.

33
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4. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS
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4.1. MATERIAIS

4.1.1. Solventes e reagentes

-solução de ácido clorídrico 0,1 N
i!'

:j}
-solução tampão cloreto de amônio/hidróxido de amônio(lOO)

-solução de 2,6-dicloroquinona cloroimida em isopropanol 0,04%(p/v)

-álcool isopropflico

-dióxido de manganês

-ácido clorídrico concentrado

-solução de acetato de sódio 20% (p/v)

-solução de ácido bórico 5% (p/v)

-solução de hidróxido de s6dio 1 N

" Todos os solventes e reagentes empregados possuíam grau de pureza analítico.
~

t
4.1.2. Substâncias químicas de referência

.1\

Foram empregadas como substâncias químicas de referência os seguintes

fármacos cedidos pela Fundação do Remédio Popular (FURP), com grau farmacêutico de

pureza:

1
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-cloridrato de piridoxina

-fosfalO de riboflavina

-cloridralO de tiamina

-nicotinamida

-pantenol

-acetato de retinol, 500.000 UI/g

-acetatO de tocoferol a 50%

-pantotenato de cálcio

As substâncias de referência, a seguir, foram adquiridas no comércio local:

D

-mononitrato de tiamina

r, -riboflavina

\I'" -cianocobalamina

r -hidroxicobalamina
'iP

-ácido ascórbico

-ergocalciferol

36
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4.1.3. Amostras

As amostras empregadas no trabalho de pesquisa foram:

4.1.3.1. Amostra A

Foram preparados 200 mL de amostra simuladasimilar à solução injetável

adotada pela Rede Oficial (CEME),cujas fórmulae técnicade preparação são descritas

a seguir:

Fórmula Quantidade para

uma ampola

cloridrato de tiamina 25,00 mg*

fosfato de riboflavina oo...o o o 5,00 mg*

cloridrato de piridoxina """""""""""""'"'''''''0'''''0''''' 5,00 mg*

nicotinamida .. """""'"'''''' """"'0 ooo""," oo" o",,,,,,,,,, 50,00 mg

pantenol o 25,00 mg*

tetracetato de etilenodiamina dissódico 0,1O mg

cloretO de benzalcônio 0"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''' 0,10 mg

hidroxicobalamina , """"""""0""""""" 5,00 f.Lg

água destilada qos.p. """"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 1,00 mL

* Componentes cujas quantidades estão adicionadas em excesso de 10%.
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Técnica de preparação:

Dissolveram-se as vitaminas, separadamente, em quantidade suficiente de

água destilada e transferiram-se para balão volumétrico de 200 mL.O cloreto de benzalcônio

foi dissolvido em 10 mL de água destilada ligeiramente aquecida e, após resfriamento,

volume completado com água destilada.

adicionado ao balão contendo as vitaminas. A mistura foi agitada em ultrassom e o

4.1.3.2. Amostra B

Foram preparados 200 mL de amostra simulada multivitamínica similar à

solução oral adotada pela Rede Oficial (CEME), com as seguintes fórmula e técnica de

preparação:

Fórmula Quantidade para

um frasco

mononitrato de tiamina 133,23 mg*

fosfato de riboflavina 147,95 mg*

cloridrato de piridoxina 114,85 mg*

panteno1 108,00 mg *

nicotinamida 300,00 mg

álcool etílico 0,30 mL

ácido cítrico anidro 3.00 mg

ácido benzóico "'''''''''''''''''''''''''' 45,00 mg

essência de laranja 0,02 mL

tetracetato de etilenodiamina dissódico 0,03 mg

sorbitol a 70% 3000,00 mg

sacarose refinada """"""""""'"'''''''''''''''''''''''''''''' 6000,00 mg

água destilada q.s.p '"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 30,00 mL

~L\U\10

/. C), 1f-
t ':)/"

''!'' \7::;
:>u.-,J~

360(0
~- "
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11 'J, I ~

;/°10
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4.1.3.3.Amostra C
S1B110TECA

'.cu\dadeda Ciênciasf ar;nacgutlttl8t
UniVeisidaÔ8 doliOf..

Foi preparada uma quantidade de pó equivalente ao peso de 100 cápsulas pela

mistura adequada das matérias primas da fórmula abaixo, similar à adotada pela Rede

Oficial (CEME), para a forma farmacêutica cápsulas.

~

Fórmula Quantidade /cápsula

acetatO de retinol (500.000 UUg) """'"'''''''''''''''''''''' 55.00 mg*

mononitratO de tiamina 13.54 mg*

ribotlavina "'0'0""'" 5.50 mg*

cloridratO de piridoxina 6,69 mg*

cianocobalamina .." 5.50 ~g*

ácido ascórbico 110.00 mg*
~

ergocalciferol o""",",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11, 1O mg*

acetato de tOcoferol 50% " 11.00 mg*

nicotinamida 11.00 mg*

pantotenato de cálcio 11.00 mg*

carbonato de cálcio 180.00 mg

carbonato de magnésio 5.00 mg

sulfato de manganês 1.00 mg

sulfato de potássio ..." o 5.00 mg

sulfatO de zinco 1,00 mg

talco , 33.16 mg

4.1.3.4. Amostras A', B' e C'

As amostras simuladas A'. B' e C' foram preparadas de maneira idêntica à das

amostras A.B e C. respectivamente.excetOque a matéria prima cloridrato de piridoxina

foi suprimida de suas fórmulas.
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Todas as matérias primasempregadasna preparaçãodas amostras simuladas

eram de grau farmacêutico.

4.1.3.5. Amostras comerciais

Foram escolhidas quatro amostras comerciais de preparações

multivitamínicas,contendo cloridrato de piridoxina, na forma farmacêutica drágeas, aqui

designadas por W, X, Y e Z, provenientes de três laboratórios farmacêuticos, conforme

indica o Quadro 3.

Quadro 3.Amostras comerciais de multivitamínicos, contendo cloridrato de piridoxina.

na forma farmacêutica drágeas.

'jC!i

=,

~

fi
* Conteúdo em cloridratO de piridoxina

~

4,1.4, Equipamentos

Além dos equipamentOs normalmente usados nos laboratórios de

Farmacotécnica e de Controle de Qualidade, utilizou-se o espectrofotômetro Beckmann-

OU Série 70, provido de impressora e cubetas de 1 cm de espessura.

40

Amostra Laboratório Conteúdo declarado. Indicação da bula

W I 10,00 mg Reposição de vitami-
nas e sais minerais

X I 10,00 mg Gravidez e lactação
y II 10,00 mg Fadiga e astenia
Z III 1,00 mg Anemia ferropriva
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4.2. PROCEDIMENTO ANALÍTICO PARA PADRONIZAÇÃO

DO MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DO CLORIDRATO DE
PIRIDOXINA

Tendo em vista as características de solubilidade, espectro de absorção e

perfil da curva derivada do cloridrato de piridoxina, fixaram-se, preliminarmente, os

seguintes parâmetros:

- solvente: solução de ácido clorídrico O,lN

- ordem das derivadas: l8 e 28 ordem

- delta lambda (~À): 4 e 8 nm

~
- velocidade de varredura do espectro de absorção: 120 nm/minuto

., - assentamento das ordenadas nos gráficos: :t 0,020 e :t 0,050

- intervalo de varredura do espectro: 220 a 350 nm

" ~.
'I;

4.2.1. Escolha da concentração de leitura
..

111

Com a intenção de escolher a concentração mais adequada para trabalho e,

considerando a faixa de absorbância de menor erro experimental, prepararam-se soluções

de cloridrato de piridoxina em diferentes concentrações. Tendo como base uma solução

contendo 50 ~g/mL de cloridrato de piridoxina em ácido clorídrico O.1 N. Foram obtidas

quatro soluções com 5. 10, 15 e 20 ~g/mL. empregando o mesmo solveme.
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Após calibração do aparelho com solução de ácido clorídrico 0.1 N,

determinaram-se os espectros de absorção e as curvas derivadas de Ia e 28 ordem. no

intervalo de 220 a 350nm.

Com os resultados obtidos foi possível escolher a concentração de leitura e

determinar os picos de máxima absorção para a vitamina B6'

4.2.2. Estudo da interferência dos demais constituintes das fónnulas

multivitamínicas

"i

Para verificar a interferência das demais matérias-primas no método

espectrofotométricoconvencionale nas derivadas.as amostras simuladasA. B e C foram

analisadas paralelamente às amostras A', B' e C'.

I
".

" .'
..-

r 4.2.2.1. Preparo da solução do padrão

J-
Pesaram-se e transferiram-se para balão volumétrico de 50 mL, 50 mg de

c1oridratO de piridoxina. Dissolveu-se e completOu-se o volume com ácido clorídrico

0,1 N. Dessa solução foram feitas duas diluições subseqüentes a 10% com o mesmo

solvente. A concentração resultante foi de 1O ~g/mL de cloridratO de piridoxina.
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4.2.2.2. Preparo da solução das amostras

Amostras A e A':

Foram transferidos 10 mL da amostra simulada correspondente

para balão vo1umétrico de 500 mL e completou-se com ácido clorídrico 0,1

N. A partir desta, efetuou-se urna diluição a 10%, obtendo-se urna solução

contendo 1O ~g/mL de cloridrato de piridoxina apenas para a amostra A.

('

Amostras B e B':

.>

Transferiu-se urna alíquota de 10 mL da amostra simulada para

balão volumétrico de 250 mL. Diluiu-se o volume com solução de ácido

clorídrico 0,1 N. Desta solução, 3 mL foram transferidos para balão

volumétrico de 50 mL e o volume foi completadocom o mesmo solvente.

A concentração de cloridrato de piridoxina obtida foi de 9,0 ~g/mL na

solução da amostra B.

Amostras C e C':

Pesou-se quantidade de pó de cada amostra simulada, equivalente

a cinco cápsulas e transferiu-se para balão volumétrico de 500 mL.

Adicionou-se cerca de 250 mL de ácido clorídrico 0,1 N e agitou-se por 30

minutos. Após completar o volume com o mesmo solvente, a amostra foi

filtrada por papel de filtro. Desprezados os primeiros 10 mL do filtrado,

urna porção de 10 mL foi diluída para 50 mL, obtendo-se a concentração

final de 13,48 ~g/mL de cloridrato de piridoxina em ácido clor!drico

0,1 N, para a solução da amoStra C.
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Após o preparo das soluções das amostras, determinaram-se os espectros no

ultravioleta convencional e das derivadas de 1a e 2a ordem, conforme os parâmetros

estabelecidos no ítem 4.2..

4.2.3. Detenninação das retas de calibração

As retas de calibração foram obtidas preparando-se 10 soluções de cloridrato

de piridoxina em ácido clorídrico 0,1 N, cujas concentrações variaram de 5 a 14 ~g/mL,

conforme o indicado na Tabela 1.

Para tanto, empregou-se uma solução padrão de cloridrato de piridoxina em

ácido clorídrico 0,1 N contendo 50 ~g/mL da vitamina, obtida dissolvendo-se 50 rng da

substância de referência em 50 mL de solvente, com uma diluição subseqüente .1 1OCK.

Tabela 1. Preparação das soluções de cloridrato de piridoxina em HCI 0,1 N para

obtenção das retas de calibração. As alíquotas da solução padrão foram

transferidas para balões volumétricos de 50 mL.

Amostra Volume de solução padrão Concentração final

(50 ~g/mL)em mL

5 5,0

6,0

em ~g/mL

6

7 7,0

8,08

9 9,0

10,010

11 11,0

12,012

13 13,0

14,014
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Após a preparação das soluções. determinaram-se os valores de derivada de

1a ordem nos comprimentosde onda 302 e 308 nm e os valores de derivada de 2"ordem

a 307 nm. Calcularam-se os erros padrão e os coeficientes de correlação linear. Para os

cálculos. empregou-se o método dos mínimos quadrados (21.61). A aplicação deste

método está exemplificada no ADENDO L

4.2.4. Teste de recuperação

Realizado com o objetivo de comprovar a exatidão do método. Este teste

consiste em adicionar quantidades conhecidas de padrão às amostras. seguida da aplicação

do método proposto (100).

I
",

[~
ili

,a,~.

4.2.4.1. Preparo da solução do padrão

?J'Ik

Após pesagem. 50 mg de cloridrato de piridoxina foram dissolvidos em 100

mL de ácido clorídrico 0.1 N, em balão volumétrico. Dessa solução, transferíram-se Ia

mL para balão volumétrico de 500 mL e diluiu-se ao volume com o mesmo solvente. A

solução resultante continha 10 J-Lg/mLde cloridrato de piridoxina.
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4.2.4.2. Preparo da solução das amostras

Amostra A:

Diluíram-se 10 mL da amostra A para 500 mL, em balão

volumétrico, obtendo-se a concentração de 100 J.Lg/mLde cloridrato de

piridoxina. Alíquotas dessa solução foram transferidas para balões

volumétricos de 50 mL onde foi adicionada a solução padrão, conforme

indicado na Tabela 2. O solvente empregado em todas as operações foi a

solução de ácido clorídrico 0,1 N.

Tabela 2. Volumes de solução da amostra A e de solução padrão empregados na

preparação das amostras submetidas ao teste de recuperação (C =concentração

em cloridratode piridoxina).

46

Amostra Solução da amostra A Solução do padrão

(C=lO°J.Lg/mL)em mL (C=l°J.Lg/mL) em mL

1 5 5

2 5 10

3 5 20

4 5
I
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Amostra B:

Diluíram-se 1° mL da amostra B para 250 mL com ácido

clorídrico 0,1 N, obtendo-se a concentração de 150 Jig/mL em cloridrato

de piridoxina. Alíquotas de 3 mL dessa solução foram transferidas para

balões volumétricos de 50 mL onde adicionou-se o padrão, conforme o

indicado na Tabela 3. Todos os balões foram completados com ácido

clorídrico 0,1 N.

Tabela 3. Volumes da solução da amostra B e de solução padrão empregados na

preparação das amostras submetidas ao teste de recuperação (C =concentração

em cloridrato de piridoxina).

Amostra Solução da amostra B Solução do padrão
i;
i

(C=150Jig/mL) em mL (C=lO...,g/mL) em mL

1Jia

'".

t,
,.~

t
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1 3 5

2 3 10

3 3 20

4 3
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Amostra C:

Quantidade de pó da amostra C, correspondente ao peso de

cinco cápsulas foi transferida para balão volumétrico de 500 mL. Foram

adicionados cerca de 250 mL de ácido clorídrico 0,1 N e a amostra foi

submetida a 30 minutos de agitação.O volume foi completado e a amostra

filtrada por papel. Alíquotas de 10 mL do filtrado, contendo 67 JLg/mLde

cloridrato de piridoxina, foram transferi das para balões volumétricos de 50

mL, para os quais foi adicionada a solução padrão, conforme a Tabela 4.

Tabela 4. Volumes de solução da amostra C e da solução padrão empregados na

preparação das amostras submetidas ao teste de recuperação (C =concentração

em cloridrato de piridoxina).

Amostra Solução da amostra Solução do padrão

(C=67JLg/mL) em mL (C=lOJLg/mL) em mL

11

;11

Após o preparo do padrão e das amostras, foram feitas determinações

espectrofotométricas, ajustando o aparelho para obtenção das derivadas. Com os dados
I - "

obtidos, calcularam-se as concentrações. ~ J- .:,O~,,'" '
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1 10 5

2 10 10

3 10 20

4 10
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4.2.5. Aplicação do método na análise das amostras simuladas e
comerCIaIS

4.2.5.1. Preparo da solução do padrão

Pesaram-se 50 mg de cloridrato de piridoxina e transferiram-se para balão

volumétrico de 50 mL. Empregou-se ácido clorídrico O,I N para dissolução e ajuste do

volume. A partir dessa solução, foram feitas duas diluições subseqüentes a 10% com o

mesmo solvente, obtendo-se a concentração de 10 ~g/mL de cloridrato de piridoxina.

4.2.5.2. Preparo da solução das amostras simuladas

'-I

ir.
~

As amostras simuladas A, B e C foram preparadas de acordo com o

procedimento descrito nos itens 4.2.2.2. .

.'IIi1o 4.2.5.3. Preparo da solução das amostras comerciais

Após remoção do revestimento, o peso médio das drágeas foi determinado em

vinte unidades do mesmo lote e as amostras foram trituradas até obtenção de pó homogêneo.

Pesaram-se, para as amostras W,X e Y, quantidades de pó correspondentes ao peso de

duas drágeas, que foram transferidas para balões volumétricos de 200 mL. Empregando

ácido clorídrico 0,1 N como solvente, completou-se o volume dos balões que foram

submetidos a agitação em ultrassom por 30 minutos. Cada solução foi filtrada e procedeu-

se a uma diluição a 10%. com o mesmo solvente. A solução correspondente à amostra Z
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foi obtida de forma similar, pesando-se quantidade de pó equivalente ao peso de cinco

drágeas que foi transferida para balão volumétrico de 100 mL. A última diluição, após

filtração foi a 5lft. Desta forma. obteve-se, para todas as amostras. a concentração teórica

de 1O ~g/mL de cloridrato de piridoxina.

Após o preparo, as amostras e o padrão foram submetidos ao método proposto.

obtendo-se os valores de derivada de 18e 28ordem.Os resultados receberam tratamento

estaústico, conforme o exemplificado no ADENDO L

4.2.6. Comparação do método desenvolvido com o método da

Farmacopéia Americana XXII revisão.

,Ji' o método proposto, após desenvolvimentoe padronização da condições de

análise, teve seu desempenho comparado com o do método da Farmacopéia
~

.
Americana,XXII revisão, adotado para a análise de cloridrato de piridoxina no produto

Decavitamin, cápsulas e comprimidos, e na solução injetável de cloridrato de piridoxina

(99,100).

.
J!I
"

Os dois métodos foram aplicados às mesmas amostras simuladas A, B e C.

A descrição do procedimento adotado no método da derivada está detalhado no ítem

4.2.5.
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5. RESULTADOS
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5.1. PADRONIZAÇÃO DO MÉTODO ANALÍTICO

Escolha da concentração de leitura

Determinaram-se os picos de máxima absorção do cloridrato de piridoxina no

espectro UV convencional (À=290nm), derivada de 18ordem (À=302nm) e na derivada

de 28 ordem (À=307nm). Os valores de absorbância e derivadas são apresentados na

Tabela 5.

Tabela 5. Absorbância das soluções de cloridrato de piridoxina em HCl 0,1 N, em função

da concentração e respectivas derivadas de Ia e 2a ordem~ nos comprimentos

de onda de máxima absorção e máxima amplitude de derivada.

Para verificar a proporcionalidade entre as diferentes concentrações e seus

valores de derivada, calcularam-se as constantes de proporcionalidade K, K' e K":

52

Solução Concentração Absorbância dNdÀ d2NdÀ
.'IJ' I

(f.Lg/mL) a 290 nm a 302nm a 307nm
'"

I

fia 1 4,98 0,21-5 0,0143 0,0032

2 9,96 0,425 0,0294 0,0062

3 14,94 0,638 0,0460 0,0095

0'1' I 4 19,92 0,870 0,0595 0,0133



~ -0-- ~ n nn__nn

Lei de Lambert-Beer A =a.b.c

Onde A =absorbância

a =absortividade

b =espessura da cubeta

c =concentração

Como a e b são constantes para uma mesma substância, analisada nas mesmas

condições, então:

a. b =K

Portanto,

A =K. c ou K =Nc

Analogamente, como dNdÀ e d2NdÀ são de~orrentes de A, é verdadeiro

afirmar que:

\1
K'= dAldÀ e K" = dlA

c c

&~~
.

~>

..~
Na Tabela 6 estão ilustrados os valores de K, K' e K" encontrados.

~

Tabela 6. Constantes de proporcionalidade calculadas para os espectros de absorção (K),

derivada de 18ordem (K') e derivada de 28 ordem (K")
t'

Solução Concentração K K' K"

(fLg/mL) (X 10.3)

53
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1 4,98 4,32 1,80 2,00

2 9,96 4,28 1,85 1,96

3 14,94 4.27 1,94 2.00

4 19,92 4,37 1,88 2,10
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Os resultados também podem ser visualizados nas figuras a seguir.

Absorbância

.~

ifl'

220 298 324246 272

1,000

-. 0,800

0,600

-I 0,400

_.0,200

0,000

350 À (nrn)

Figura 1. Espectro convencional da absorção no UV de soluções contendo 5, 10, 15 e

20 v.,g/mLde cloridrato de piridoxina em HCl 0,1 N.(a, b, c e d - Concentrações

de cloridrato de piridoxina: 5, 10, 15 e 20v.,g/mL,respectivamente).

l
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de 11 ordem

dA/dÀ

220 272 298 324246

0,100

0,060

0.020

-0,020

-0,060

-0,100

350 À(nm)

Figura 2. Espectro da derivada de 13ordem de soluções contendo 5, 10, 15 e 20 mg de

cloridrato de piridoxina em HCI O,lN.(a, b, c e d - Concentrações de c1oridrato

de piridoxina: 5, 10, 15 e 20 J..Lg/mL,respectivamente).
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0,020

Derivada

d2NdÀ

-. O,O12
de 24 ordem

0,004

-. -0,004

"
~ -. -0,012

I
220 246 272 298 324

-0,020
350 À(nm)

4'
Figura 3. Espectro da derivada de 28ordem de soluções contendo 5, 10, 15 e 20 ~g/mL

de cloridrato de piridoxina em HCl 0,1 N.(a, b, c e d - Concentrações de

cloridrato de piridoxina: 5, 10, 15 e 20 ~g/mL. respectivamente).

.L
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5.2. ESTUDO DA INTERFERÊNCIA

COMPONENTES DA FÓRMULA

DOS DEMAIS

Neste experimento, as amostras simuladas A, B e C foram analisadas

simultaneamente com seus respectivos placebos A', B' e C' em diversos comprimentos

de onda a fim de que a interferência devida aos demais constituintes da fórmula fosse

eliminada.

Como pode ser visto nos espectros ultravioleta convencionais das amostras C

,11- e C' sobrepostos (Figura 4), embora haja diferença nos perfis das curvas, não há

~ possibilidade de análise da vitamina B6' Entretanto, nas derivadas de 1a e 2a ordem

verifica-se a separação dos picos de absorção da piridoxina dos demais componentes, até

I
~

determinados comprimentos de onda (entre 304-308nm) onde a absorção do placebo é

anulada ao passar pelo ponto zero (Figuras 5 e 6).

o mesmo comportamentopode ser observadopara as amostras A e B e seus

placebos A' e B' , Figuras de 7 a 9.

I
\

\
I

I
--
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Absorbância

4,200

3,360

~

2,520

1,680

0,840

220 246 272 298 324
0,000

350 }..(nm)

Figura 4. Espectros convencionais no ultravioleta de soluções das amostras simuladas C

e C' em HCl 0,1 N. A concentração analítica de c1oridrato de piridoxina é de

13,82 ~gImL.
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dNdÀ

.0,050

Derivada I
_1 0,030

de 1& ordem
-11

. 0,010

-li -0,010

_11

I
_.1 -0,030

L

280 290 300 310 320
-0,050

330 À(nm)

Figura 5. Derivadas de Ia ordem de soluções das amostras simuladas C e C' e da solução-

padrão (P) de cloridrato de piridoxina. A concentração da vitamina nessas

soluções foi de 13,48;0,0 e 10,0 J.Lg/mL,respectivamente.
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0,020

Derivada
de 2" ordem

"

C' 0,012d2NdÀ

rI

0,004

-0,004

-0,012

280 290 300 310 320
-0,020

330 À(nm),
~

ti

Figura 6. Derivadas de 28ordem das soluções das amostras simuladas C e C' e da solução

padrão (P) contendo 13,48 ; 0,0 e 10,0 J,Lg/mL,respectivamente, em ácido

clorídrico 0,1 N.
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Derivada

0,020

0,050

de 1A ordem
0,040

dAldÀ
0,030

Figura 7. Derivadas de 18ordem das soluções das amostras simuladas A e A' e da

solução do padrão (P), contendo, respectivamente, 10,0 ; 0,0 e 10,0 J.Lg/mLde

cloridrato de piridoxina em HCI 0,1 N.
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Derivada

de 21 ordem

d2A/d,,-

290 296 314

J10,002

0,000
320 ,,-(nm)

Figura 8. Derivadas de 23ordem das soluções das amostras simuladas A e A' em HCI

0,1 N, contendo, respectivamente, 10,0 e 0,0 J,Lg/mLde cloridrato de piridoxina

--L

302 308
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Derivada

de 1A ordem

dNdÀ

290 296 308 314302

0,050

0,040

0,030

0,020

0,010

-0,000
320 À(nm)

Figura 9. Derivadas de 1a ordem das soluções das amostras simuladas B e B' e da solução

padrão (P), contendo, respectivamente, 9,2; 0,0 e 10,0 ~g/mL de cloridrato de

piridoxina em HCI O,IN.

~

63



l
!

\
i,
!

Os resultados, representados por médias de dez determinações, são apresentados

na Tabela 7. Verifica-se que a 308 nm da derivada 18,praticamente não há interferência

dos placebos, o que não ocorre a 302 nm (valor máximo de amplitude da derivada) e a

307nm para a derivada 28.

Tabela 7. Valores de derivadas de 18e 28ordem das soluções das amostras simuladas e

seus placebos em diferentes comprimentos de onda.

Amostra Concentração Derivada 18 Derivada 28

JLg/mL 302nm 308nm 307nm

64
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A 10,00 0,0335 0,0171 0,0036

A' 0,00 0,0029 0,0000 0,0001

B 9,20 0,0301 0,0156 0,0033

B' 0,00 0,0011 0,0000 0,000 I

C 13,48 0,0440 0,0233 0,0048

C' 0,00 0,0029 0,0001 0,0000
"i< I

Padrão 10,00 0,0309 0,0174 0,0033



5.3. DETERMINAÇÃO DAS RETAS DE CALIBRAÇÃO

Com base no estudo dos interferentes, escolheram-se os comprimentos de

onda mais adequados, calcularam-se suas equações e traçaram-se as retas de calibração.

Os dados obtidos foram submetidos a tratamento estatístico a fim de calcular o erro

padrão e o coeficiente de correlação linear, veja o ADENDO I.

Finalmente, foram escolhidas as retas de calibração, construídas em intervalos

de concentração em que as absorbâncias (derivadas) obedecem às Leis de Lambert-Beer.

Os resultados obtidos podem ser vistos nas Figuras de 10 a 13 e nas Tabelas de 8 a 11.

1

Tabela 8. Valores da derivada de Ia ordem, em função da concentração de cloridrato de

piridoxina, a 302 nm.
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Amostra Concentração dA/dÀ

(f.Lg/mL) (302nm)
I

'i
111

m

I
5,0 0,01581

2 6,0 0,0190

3 7,0 0,0218

4 8,0 0,0252

5 9,0 0,0284

6 10,0 0,0307

7 11,0 0,0340

8 12,0 0,0364

9 13,0 0,0401

10 14,0 0,0430



0,050

dA/dÀ

f

Derivada
c 0,030

de 1Aordem

0,010

-0,010

-0,030

. 280 290 300 310 320
-0,050

330 À(nm)

Figura 10. Sobreposição das derivadas de Ia ordem de diferentes concentrações de

c1oridrato de piridoxina em HCl 0,1 N. (a - 7,0; b - 8,0; c - 9,0; d - 10,0; e

- 11,0; f - 12,0 J,Lg/mL)

66

~



1
\

\

~

Tabela 9. Valores das derivadas de 1a ordem de soluções contendo cloridrato de piridoxina

em HCI 0,1 N, em função da concentração,a 308 nm.

Amostra Concentração

(j.Lg/mL)

dNdÀ

(308nm)

..
li

í

. I
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1 5,0 0,0087

2 6,0 0,0102

3 7,0 0,0117

4 8,0 0,0137

5 9,0 0,0152

6 10,0 0,0168

7 11,0 0,0185

8 12,0 0,0202

9 13,0 0,0218

10 14,0 0,0238
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Derivada

de 1A ordem

dNdÀ

~I

-.J.

0,050

-. 0,040

0,030

-. 0,020

-10,010

0,00
0,000

15,00 (,...g/mL)

CONCENTRAÇÃO

Figura 11. Reta de calibração do cloridrato de piridoxina em HCI 0,1 N, para valores da

derivada de 18ordem a 302 nm. Ordenadas: dA/dA =derivada de 18 ordem,

abcissas: C = concentração em ,...g/mL.
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Tabela 10. Valores das derivadas de 2a ordem de soluções contendo cloridrato de

piridoxina em HCI 0,1 N, em função da concentração, a 307 nm.

Amostra Concentração d2AIdÀ

(f-Lg/mL) (307nm)

~

j

~.1
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1 6,05 0,0040

I

2 7,26 0,0047

! 3 8,47 0,0052

4 9,68 0,0062

5 10,89 0,0068

6 12,11 0,0078

7 13,31 0,0087

8 14,52 0,0094

9 15,73 0,0101

10 16,94 0,0108
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0,030

dAldÀ

0,024
Derivada

de 1i ordem

0,018

0,012

-. 0,006

1

t

~\
0,00

0,000

15,00 (JLg/mL)

CONCENTRAÇÃO

I

. , Figura 12. Reta de calibração do c1oridrato de piridoxina, em HC1 0,1 N, para valores

de derivada de 18ordem a 308 nm. Ordenadas: dAldÀ = derivada de 18ordem,

abcissas: C = concentração em JLg/mL.

70

--



1

--'-

Tabela 11. Resumo da análise estatística dos dados obtidos nas derivadas de 18 e 28

ordem, para o cálculo das retas de calibração do cloridrato de piridoxina.

À

(nm)

a b

(x 10-3)

Se SeR r t

(x 10.3) (x 10-3) (%)

Derivada de 18 ordem

302

308

1,0

0,2

3,0

1,7

0,3

0,0

0,81

0,88

0.99994

0,99997

s

ns

Derivada de 28ordem

307 0,04 0,6 0,0 0,01 1,24 s

I t

~ I

s =significativo I ns =não significativo

Equação de reta: y =a + bx

a =intersecção da reta em x

b =coeficiente angular

Se =erro padrão da estimativa

I t SeR =erro padrão da estimativa relativo

r =coeficiente de correlação linear

t =teste de significância de a
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0,020

dA2/dÀ

0,016
Derivada

de 21 ordem

0,012

0,009

: I

0,004

~ j
0,00

0,000

20,00 (J,Lg/mL)

CONCENTRAÇÃO

. I
Figura 13. Reta de calibração do cloridrato de piridoxina em HCI 0,1 N, para valores de

derivada de 28 ordem a 307 nm. Ordenadas: d2A1dÀ=derivada de 28 ordem,

C = concentração em J..Lg/mL.
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5.4. TESTE DE RECUPERAÇÃO
B1Bl10TECA

faculdadedeCiênciasfarm3cêutltHII!
Universidadede São PaUlo

Os resultados do teste de recuperação estão representados na Tabela 12.

Tabela 12. Resultados do teste de recuperação das amostras simuladas A, B e C. Os

valores encontrados representam a média de três determinações.

A

Amostra

B

~;. I
~

c

~I

I j

Q.= Quantidade de padrão adicionada (~g/mL)

~=Quantidade total de cloridrato de piridoxina (~g/mL)

~=Quantidade total de cloridrato de piridoxina recuperada (~g/mL)

P =Porcentagem de recuperação

Na Figura 14estão traçados os perfis das curvas derivadas de Ia ordem obtidas

nos testes de recuperação para as amostras simuladas A, B e C.

73
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Q. QI <2u P (%)

1,00 11,02 10,82. 98,2

2,00 12,02 11,96 99,5

4,00 14,02 14,05 100,2

1,00 10,12 10,22 100,9

2,00 11,12 11,32 101,8

4,00 13,12 13,36 101,8

1,00 15,11 14,93 98,8

2,00 16,11 16,07 99,8

4,00 18.11 18,13 100,1
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Figura 14. Espectros das derivadas de 18ordem das amostras simuladas A, B e C.

dNd~ c

-.)
~

a. soluções da amostra sem adição de padrão
b. soluções da amostra com adição de 10%de padrão
c. soluções da amostra com adição de 20% de padrão
d. soluções da amostra com adição de 40% de padrão
e. solução padrãocontendo 1° fLg/mLde cIoridrato de piridoxina

a 0,050 a
b b

c
d d
e e

-0,010

-0,030

0,050

0,030

0,010

-0,010

-0,030

I I I I 1 I 1 11-0,050
290 296 303 308 314 320

I 1 I I I I I I I 1-0,050
290 296 303 308 314 320

AMOSTRA A AMOSTRA B

a
b
c
d
e

--J

L

0,050

0,030

0,010

-0,0 I°

-0,030

I I I I I I I I 1 I -0,050
290 296 303 308 314 320

X (nm)

AMOSTRA C
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5.5 APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO NA ANÁLISE DE
AMOSTRAS

5.5.1. Amostras simuladas

Os resultados decorrentes da aplicação do método desenvolvido para as

amostras simuladas A, B e C encontram-se relacionados na Tabela 13.

Tabela 13. Resultados da análise pelo método proposto das amostras simuladas A, B e

C, contendo cloridrato de piridoxina.

. valor em cloridrato de piridoxina
Os dados apresentados foram calculados a partir da média de 10 determinações.

t A análise estatística dos resultados foi realizada conforme o descrito no

ADENDO I, determinando-se o desvio padrão, o coeficiente de variação e o intervalo

de confiança.
O resumo do estudo estatístico é apresentadona Tabela 14.
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Amostra Valor teórico. Valor encontrado. Porcentagem

A 4,95 mg/mL 4,92 mg/mL 99,4%
B 3,84 mglmL 3,74 mg/mL 97,4%

r t c 8,19 mg/cáps. 8,13 mg/cáps. 99,3%
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Tabela 14. Resultados das análises das amostras simuladas A, B e C, pelo método da

Espectrofotometria Derivada, acompanhados de resumo do tratamento

estatístico.

CV IC

0,71%

0,28%

0,76%

4,92 :%: 0,03

3,74:%: 0,01

8,13 :%:0,05

* Concentração em cloridrato de piridoxina

S =desvio padrão
CV =coeficiente de variação

IC =intervalo de confiança

jí@' I

5.5.2. Amostras comerciais

Os resultados obtidos na aplicação do método para I análise das amostras

comerciais estão apresentados na Tabela 15 e o resumo do tra~amento estatístico na
Tabela 16.
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Amostra Concentração * S

A 4,92 mg/mL 0,035
B 3,74 mg/mL 0,011
C 8,13 mg/cáps 0,062
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Tabela 15. Resultadosda análise pelo método propostodas amostrascomerciais W, X Y e Z.

. " i . i, I. ,I '
1-\ ' . I, 'I

Amostra Valor declarado* Valor encontrado* Porcentagem

W
X
Y
Z

10,00 mg/drg
10,00 mg/drg
10,00 mg/drg
1,00 mg/drg

15,73 mg/drg. I~' .

16,88 mg/drg I); 2'~
11,41 mg/drg -'. ~;

1,31 mg/drg '1. J?
I

57 307. J -', '1 , '/0 ',-,',

168,8% i:C;'

114, 1% '1:,~!

131,0% J,'~,

*Valor em cloridrato de piridoxina )->" \:::, J C-, I, ! \
.

1

1., '/ LI ,
- o:! ,)

Os dados apresentados foram calculados a partir da média de dez determinações.

Tabela 16. Resultados da análise das amostras comerciais pelo método da

Espectrofotometria Derivada acompanhados de resumo do tratamento

estatístico.

* Concentração em cloridrato de piridoxina

S = desvio padrão

CV= coeficiente de variação

IC= intervalo de confiança
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Amostra Concentração * S CV IC

W 15,73 mg/drg 0,125 0,79% 15,73:t0,04
X 16,87 rng/drg 0,236 1,40% 16,88:t0,17
Y 11,41 mg/drg 0,280 2,45% li ,41:t0,20
Z 1,31 mg/drg 0,017 1,35% 1,31:t0,0 I
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5.6. COMPARAÇÃO DO MÉTODO DESENVOLVIDO COM O

MÉTODO OFICIAL DA FARMACOPÉIA AMERICANA

o método oficial apresentou considerável variação nos resultados,

principalmente com relação à amostra simulada A (solução injetável), o que pode ser

observado na Tabela 17.

Tabela 17. Aplicação do método do método oficial da Farmacopéia Americana XXII ed.

e do método desenvolvido (ED) nas amostras siluladas A, B e C.

Amostra Método Oficial Método ED

~ (USP XXII rev.)* (1a ordem)*

t ~
t

A

B
i

'\; c

I
* Porcentagem de cloridrato de piridoxina obtida no método em função do valor teórico

Os resultados obtidos foram calculados a partir de três determinações.
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85,1%
-, -.

99,4%_.;

97,1% \ &. 97,4%'- - j.

92,7% ,';5' 99,3%I' "
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" 6. DISCUSSÃO
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Para a determinação quantitativa da piridoxina em medicamentos, a maioria

dos métodos analíticos farmacopeicos não é adequada para o controle de qualidade

rotineiro de produtos multivitamínicos. Há dificuldades práticas diversas que incluem

aspectos técnicos e econômicos.

A baixa especificidade exibida pelo método da volumetria em meio não

aquoso (15,22,45,72,73), embora recomendado apenas na análise da matéria-prima,

requer a execução de outros testes de qualidade a fim de detectar impurezas de síntese

ou produtos de decomposição. Somente uma farmacopéia (100) adota método mais

seletivo (CLAE).

No mercado brasileiro, a vitamina B6 apresenta-se nas preparações

medicamentosas, sempre associada a outros fármacos (exceção feita a um dos produtos

distribuídos pela CEME, veja Quadro 1.) e, na maioria dos casos, constitui complexas

formulações. Este fato impossibilita a aplicação da maioria das técnicas farmacopeicas,

~,
j

visto que apenas na Farmacopéia Americana XXII ed. está prevista a presença da piridoxina

em preparações multivitarnínicas. Esta farmacopéia recomenda o método espectrofotométrico

I
~

no visível, após reação com 2,6-dicloroquinona cloroimida. A interferência devida a

aminas e compostos fenólicos é contornada pela adição de ácido bórico que seleciona a

'"
piridoxina. Mesmo assim, vários pesquisadores criticaram essa metodologia por ser

trabalhosa, pouco seletiva e sujeita a variações em virtude da baixa estabilidade dot
,*

composto colorido formado (24,87).

Além dos oficiais, grande parte dos métodos encontrados na literatura apresenta

muitas operações (extrações, separações cromatográficas, reações químicas seguidas de

!~. determinações espectrofotométricas e fluorimétricas) o que induz a erros e perdas,

difilcultando a rotina nas determinações (40).

o elevado custo dos solventes, reagentes e equipamentos envolvidos na

CLAE, o tempo de análise dispendido nas técnicas químicas mais complexas e nas

microbiológicas são fatores importantes a serem considerados, sobretudo nas indústrias

80
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farmacêuticas.

Em vinude da grandesobreposiçãodascurvas de absorção no ultravioleta do

cloridrato de piridoxina e dos outros constituintes das formulações multivitamínicas

estudadas (Figura 6.), não há possibilidade de análise da vitamina B6 pelo métOdo

convencional. Métodos para a resolução de bandas sobrepostas como o de VIERORDT,

que envolve o uso de equações simultâneas para a determinação de misturas binárias, ou

o de VIERORDT modificado (9) não se aplicam nesse caso pois segundo MORELLI (62)

fornecem resultados com pouca exatidão e baixa reprodutibilidade quando os espectros

não estão suficientemente separados. WAHBI (103) afirma que, nesses casos, a ED pode

substituir estes métodos com vantagens.

A ED, além da capacidade de resolução de espectros sobrepostOs exibe

requisitos como simplicidade, baixo custo, seletividade(9,58), que faltam à maioria dos

métodos conhecidos para o doseamentoda piridoxina.

Dois outros pesquisadoresempregaramesta técnica na análise de vitaminas.

SUCH et aI. (87) determinaramquantitativamentea piridoxina e a tiamina em misturas

binárias pela aplicação de derivadas de 28ordem. Os autores verificaram que nessas

misturas só é possível separar a piridoxina no espectro normal após 325 nm e que antes

de 260 nm é impossível a separação das vitaminas por haver grande sobreposição das

bandas. Também estudaram medicamentoscontendo as duas vitaminas em mistura com

derivados benzodiazepínicos.No entanto, a análise da piridoxina só foi conseguida pela

remoção prévia dos benzodiazepínicospor extraçãopara eliminaçãode sua interferência.

O outro trabalho, de autoria de PETIOT et aI. (71), refere-se à análise de

misturas das vitaminas B1'B2'B6,PP e pantotenato de cálcio e de duas formas farmacêuticas

(cápsulas e solução injetável) pela ED. Os autores usaram para cálculo da concentração

das vitaminas, um programa de computador pelo método de multicomponentes

(Concentration Method 4 para HP 8451). O artigo não esclarece explicitamente como

foram obtidas as concentrações das vitaminas, o que indica que, para a reprodução do

método, é essencial o uso do programa acima.
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o planejamento foi conduzido para propiciar o uso da ED na determinação

quantitativa da vitamina B6e, portanto, obter metodologia mais vantajosa.

Experiências preliminares foram feitas com o cloridrato de piridoxina puro e

em mistura com outras vitaminas e, confrontando dados experimentais com os da

literatura, começaram a ser definidos os parâmetros de análise.

Escolha do solvente
"
~

o cloridrato de piridoxina é solúvel em água (1:5), fotossensível e exibe

máximo de estabilidade em meio ácido(57,71,75). Apresenta máxima extinção no

ultravioleta em pH=2 (86). Por estes motivos, a solução de ácido clorídrico 0,1 N foi

escolhida para solvente de todas as amostras. As determinações espectrofotométricas

foram feitas imediatamente após as últimas diluições para minimizar a formação de

produtos de decomposição.
~.

I

'

,~
..

ti.."
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Ordem das derivadas

,6
A banda de absorção da piridoxina a 290 nm do espectro UV convencional

está encoberta pelas bandascorrespondentesaos demaisconstituintes das fórmulas A, B

rs-. ~

e C. Na Figura 4., estão sobrepostos os espectros de absorção das amostras C (fórmula

completa) e C'(fórmula sem a vitamina B6). Pode-se verificar que a pequena diferença

exibida entre os dois espectros está representadapela pres~nçade um "ombro" de 280

a 290 nm na curva C. Aplicandoas derivadasde li e 2"ordem(Figuras 5 e 6), verificamos

boa separação da banda proveniente da vitamina B6,de conformidade com o descrito por

GIESE & FRENCH (33) que afirmam que a presença de "ombros" é muito melhor

resolvida quando se aplicam curvas derivadas versus o comprimento de onda que com

curvas de absorbância versus comprimento de onda.

SANCHEZ-ROJAS et aI. (77) explicam que a relação sinal/ruído piora com
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o aumento da ordem da derivada. Essa relação depende da forma do espectro e foi

avaliada por eles para diferentes tipos de bandas.

;:;

Como a separação da piridoxina já foi conseguida a partir da derivada de Ia

ordem e, considerando que, quanto maior a ordem da derivada, maior é a resolução,

escolhemos estudar também o desempenho da derivada de 2&ordem.
, I

'I/'

" f
Seleção do método para medida da derivada

O'HA VER & GREEN (65,67) enumeraram os diferentes métodos para medida

da derivada. Na Figura 15 estão representados os métodos pico-pico (P), método da

tangente (T) e do zero-crossing, também denominado de ponto de anulação (Z). Os dois

primeiros são classificados como métodos gráficos pois suas medidas s6 podem ser

obtidas graficamente. Em geral, estas medidas são feitas empregando réguas de precisão

e são expressas em milímetros. No método zero-crossing, a medida é obtida pelo valor

'<>

absoluto da derivada num determinadocomprimentode onda que corresponde ao valor

zero de derivada para a curva interferente.
~

~"
cio

8f

Figura IS -Defmição dos métodos para a medida da derivada.

Derivada
"'- .... ....

À

Derivada da mistura

À

T - Método da tangente

Derivada dos

componentes da mistura

À

P - Método do pico-pico

Z - Método do zero-crossing
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A medida pode ser expressa em milímetros ou não, entretanto, com a utilização

de equipamentos externos (réguas, por exemplo), há introdução de erros e a sensibilidade

é limitada a estes últimos (38). Desta forma preferimos trabalhar com o valor absoluto

fornecido pelo aparelho.

o método zero-crossing, ainda segundo O'HA VER & GREEN é o melhor

para a medida de amplitude das curvas porque é ideal na eliminação do erro sistemático.

Porém, pequenas alterações na posição da banda interferente podem afetar os resultados.

Pelo mesmo motivo, outro fator importante é o emprego de apa'."elhosque possuam boa

definição do comprimento de onda. O espectrofotõmetro empregado possui definição de

:!:0,5 nm. Neste método, quando a eliminação da interferência é tOtal, a linearidade de

resposta é obtida.

Seleção dos comprimentos de onda

~r

Os comprimentos de onda foram selecionados para permitir a aplicação do

método zero-crossing, com a eliminação da banda interferente. Consideramos como

banda interferente aquela relativa à absorção do placebo de cada amostra. Os espectros

derivados de Iae 2aordem das amostras simuladas A, B e C foram sobrepostos aos de

r .
seus respectivos placebos, A', B'e C' (Figuras de 5 a 9). As medidas foram feitas nos

comprimentos de onda em que a derivada dos placebos se anula, usando os valores

absolutos de derivada fornecidos pelo aparelho (308 e 307 nm, respectivamente, para as

derivadas de lae 28ordem). Foram feitas determinações também a 302 nm na 18derivada

por ser neste comprimento de onda onde se dá a máXima amplitude de derivada.

Posteriormente, porém, verificou-se que a interferência nesse comprimento de onda é

significativa.

Verificamos que, a partir de 308 nm todos os placebos deixam de interferir

nas curvas derivadas de P ordem das amostras, apresentando dA/dA = °, o que pode ser
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visto na Tabela 7. Na mesma tabela estão os valores absolutos de derivada, relativos ao

cloridrato de piridoxina encontrados.

Escolha do Delta Lambda (~À)

o ~À é o intervalo de diferenciação em função do comprimento de onda.

Experimentalmente é possível verificar que quanto maior é o ~À, melhor é a definição

do espectro derivado e maior é a amplitude da derivada. Quanto menor o intervalo de

diferenciação, maior a quantidade de informações transpostas do espectro convencional

para a curva derivada, porém é também maior o nível de ruído nesta última.

No emprego de ~À muito elevados, a resolução da curva derivada diminui.

SHIBATA et al.(84) e PEMSLER (70) recomendam que o ~À não deve ser muito maior

que a metade da largura da banda de absorção para que não haja perda significativa de

resolução. Em outras palavras, com o uso de ~À elevados demais, apesar da maior
I!i

definição do espectro derivado, há perda de informação a partir do espectro normal.

J f
Com base nas informações acima, e observando que na prática, valores

menores ou iguais a 2,0 de ~À apresentam significativo nível de ruído, fixamos valores

t.

de ~À =4,0 e 8,0, respectivamente, para as derivadas de Iae 2aordem, pois teoricamente

fornecem boa resolução e, na prática, boa definição dos espectros derivados com eliminação

satisfatória de ruído.

Velocidade de varredura do espectro de absorção

Considerando que, quanto menor a velocidade de varredura do espectro

ultravioleta convencional, maior a resoluçãoda curva de absorçãoe, conseqüentemente,

da derivada desta curva (I O),foi empregada a menor velocidade oferecida pelo equipamento

(120 nm/minuto).
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Assentamento das ordenadas nos gráficos

Os valores das derivadas foram obtidos diretamente a partir dos cálculos do

aparelho, pois, como dito anteriormente, o método zero-crossing permite o uso dos

valores absolutos de derivada. Desta forma, o assentamentodas ordenadas nos gráficos

teve como objetivo principal permitir melhor visualizaçãodas curvas dos padrões e das

amostras, bem como a determinação do melhor comprimento de onda para eliminação das

bandas interferentes. Neste sentido, escolheram-se valores que melhor possibilitaram a

ampliação dos fenômenos com o uso do recurso da sobreposição das bandas de absorção

sempre que necessário.

Escolha da concentração de leitura

f'

Uma vez que os valores de derivada são calculados a partir da absorbância

medida no espectro UV convencional,determinamosexperimentalmentea concentração

*'
que melhor permitiu obter valores deabsorbância dentro da faixa de menor erro

experimental. Ao observarmos a Tabela 5 e a Figura 1, constatamosque a concentração

de leitura mais adequada dentro da faixa de 5 a 20 J.Lg/mLfoi a de 10 J.Lg/mL.

Ao mesmo tempo verificamosque havia boa indicação de linearidade nessa

mesma faixa de concentração para prosseguircom o experimento (Tabela 6 e Figuras 2
:i.!of,i e 3).

t
~

Determinação das retas de calibração

Foram traçadas retas de calibração a 302 e 308 nm (1"derivada) e a 307 nm

(2"derivada) e determinadasas equaçõesde reta. As duasprimeiras retas apresentam boa

linearidade (0,99994 a 302 nm e 0,99997 a 308 nm), mas a 307 nm, na segunda derivada,

a linearidade obtida não foi satisfat6ria, indicando que a escolha das condições

experimentais ou mesmo deste comprimento de onda não foi adequado. Na análise

estatística apenas a reta a 308 nm passa pela origem (valor de a não significativo). 86
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Teste de recuperação ft.-fvrJ.]

ri
o teste de recuperação foi realizado segundo a recomendação da AOAC (92)

e as normas aceitas pelo Food and Drug Administration (100), com adição de 10, 20 e

40 % de substância padrão de referência às amostras A, B e C.

Os resultados da Tabela 12 mostramque o método apresentou boa exatidão,

com valores compreendidos entre 98,2 a 101,8%.

Análise das amostras

Os resultados obtidos na análise das amostras simuladas foram satisfatórios

indicando que as interferências devidas aos demais componentes das fórmulas foram

eliminadas. Estes resultados são concordantes com aqueles obtidos através do método

recomendado pela última revisão da Farmacopéia Americana, o que comprova a exatidão

do método.

Na análise das amostras comerciais, entretanto, apenas os valores encontrados

. I

para as amostras Y e Z se aproximaram dos valores declarados pelos fabricantes. Isto pode

ser explicado, em primeiro lugar, por não termos conhecimento de qual o conteúdo real

de cloridrato de piridoxina na amostra, uma vez que é prática comum a adição de excesso,

sobretudo em multivitamínicos, de pelo menos 10% do teor.

Em segundo lugar, por se tratar de fórmulas de composição diversa das

estudadas, com o agravante de desconhecermosa constituiçãodos excipientes e veículos.

Desta forma, não pudemos aplicar o método zero-crossing diretamente com a sobreposição

das curvas das amostras e de seus respectivos placebos. A análise foi realizada supondo

que a 308nm as derivadas dos placebos fossem iguais a zero.

Estes fatos confirmam, portanto, que a aplicação do método zero-crossing é

fundamental no isolamento da banda correspondente à vitamina B6 e na eliminação das

interferências, e conseqüentemente para o sucesso da técnica.
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Outras considerações

o método oficial da Farmacopéia Americana XXII ed. apresentou grande
~-." ylj'.SJ"-'--L

variabilidade quando aplicada às amostras simuladas, sobretudo na amostra' A. Cada

amostra analisada apresentou tempos diferentes na estabilidade do composto colorido

formado, sendo que na amostra A, devido à sua rápida decomposição, quase não foi

possível a análise.O método é trabalhoso e demorado.

A aplicação da metodologiadesenvolvidana rotina de controle de qualidade

é perfeitamente viável e desejável para a simplificaçãode procedimentos e diminuição

dos custos.
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7. Conclusões
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7.1. A piridoxina pode ser determinada quantitativamente aplicando a espectrofotometria

derivada no ultravioleta. A determinação da piridoxina é possível empregando curvas

derivadas de Ia ordem, onde a resposta é linear à concentração da vitamina.

7.2. Com o emprego do método zero-crossing na quantificação da vitamina B6, foram

eliminadas as interferências devidas a excipientes, veículos e dos outros fármacos

presentes nas fórmulas estudadas.

7.3. A análise de regressão linear das curvas derivadas versus concentração revelou que

a relação entre a derivada de Ia ordem e a concentração de cloridrato de piridoxina

é diretamente proporcional, com coeficiente de linearidade de 0,99997.

7.4.. A técnica ED comprovou ser de simples aplicação e de baixo custo, permitindo a

análise do cloridrato de piridoxina em complexas formulações multivitamínicas sem

prévia separação da vitamina.

7.5. O método desenvolvidosubstitui com vantagenso da FarmacopéiaAmericanaXXII

ed. podendo ser empregado para qualquer preparaçãomultivitamínica com exelente

exatidão, precisão e seletividade.

7.6. O método oficial acima nem sempre pode ser aplicado com êxito na determinação

de cloridrato de piridoxina em prepações multivitamínicas complexas em virtude da

grande variabilidade nas determinações espectrofotométricas de certas amostras após

reação com solução de 2,6-dicloroquinona cloroimida.
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Análise estatística dos resultados

1. Cálculo das retas de calibração

o método aplicado para o cálculo das retas de calibração foi o dos mínimos

quadrados ou, também denominado,cálculo da linha de regressão de y (ordenada) em x

(abcissa). Neste trabalho, x representa os valores de concentração de cloridrato de

piridoxina presente na série de dez soluções preparadase, portanto, conhecidos. y é a

variável dependente de x, representando os valores de derivada encontrados para cada

valor de x.

A aplicação deste método tem por objetivo calcular a reta de calibração onde

a influência dos erros experimentaisseja mínima.

A seguir apresentamos o roteiro do cálculo da reta de calibração do cloridrato

de piridoxina para a derivada de Ia ordem, a 308 nm. Foram empregados os resultados

da Tabela 9.
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Calcularam-se, a seguir, os seguintes valores:

~. Ix . Iy =15,257

(IX)2 =9025

(Iy)2 =0,0257923

Y =0,01606~.

x =9,5

Equação da reta de ca1ibração:

y = a + bx

93
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dA/dÀ Concentração

(f.Lg/rnL)

y x y2(x105) x2 xy
'_0

0,0087 5,0 7,569 25 0,0435

0,0102 6,0 10,404 36 0,0612

0,0117 7,0 13,689 49 0,0819

0,0137 8,0 18,769 64 0,1096

0,0152 9,0 23,104 81 0,1368

0,0168 10,0 28,224 100 0,1680

0,0185 11,0 34,225 121 0,2035

0,0202 12,0 40,804 144 0,2424

0,0218 13,0 47,524 169 0,2834

0,0238 14,0 56,644 196 0,3332

Iy Ix Iy2 IX2 Ixy

0,1606 95,0 280,956 985 1,6635



-_1

1.1 Cálculo do valor de b (inclinação da reta)

b =n ~xy - ~x Iy

n X2-(~X)2

n= número de pontos empregados na

construção da reta

b =00 . 1.6635)- 15.257 = 0,0016703

(10 . 985) -9025

1.2. Cálculo do valor de a (intersecção da reta):

- -
a =y -bx

a =0,01606 - (0,0016703 . 9,5) =0,00019212

1.3. Cálculo do erro padrão da estimativa (Se):

-Obtido através da expressão

~ "
Se = ~(y-y) 2 onde:y =a + bx

n-2

Portanto,

Se =10.16 . 10-6
10 - 2

= 0,14. 10-3
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1.4. Cálculo do erro padrão da estimativa relativo (Se ):r

Ser = 100 . Se = 100. 0.14 . 10:1

y 0,01606

Se =0,88%r

1.5. Teste de significância de a. Aplicação do teste t:

t =fs:/

Sa =Se '_I~2--->.

n IX2 - (IX)2

= 15,453. 10 .S

t =1,24

r Para P =95% e n =10, o valor de t tabelado é de 2,26. Obteve-se t calculado

menor que o tabelado, portanto, conclui-se que a é não significativo, conseqüentemente,

a reta pode ser considerada como passando pela origem.

1.6. Cálculo do coeficiente de correlação linear (r):

r = _I~

VCiX2). (Iy2)

= 1.6635

J985 . 0,00280956

r =0,99997
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2. Cálculo do desvio padrão, coeficiente de variação e intervalo de

confiança na análise das amostras simuladas

Neste cálculo foram empregados resultados, de dez determinações, da derivada

de Ia ordem a 308 nm.

o tratamento estatístico aplicado tem por objetivo avaliar a exatidão e precisão

do método. A seguir, está indicado o roteiro adotado para cálculo dos resultados obtidos

na amostra A.

Médias: dAldÀ =0,0173

C (concentração) =4,92 JLg/mL

I(x - x) =0,0108

96
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Concentração --
Amostra dAldÀ (JLg/mL) (x - x) (x - X)2-

1 0,0172 4,94 0,02 0,0004
2 0,0172 4,94 0,02 0,0004
3 0,0171 4,91 -0,01 0,0001

, ' 4 0,0172 4,94 0,02 0,0004
5 0,0171 4,91 -0,01 0,0001
6 0,0172 4,94 0,02 0,0004
7 0,0172 4,94 0,02 0,0004
8 0,0171 4,91 -0,01 0,0001
9 0,0168 4,83 -0,09 0,0081
10 0,0172 4,94 0,02 0,0004



A concentração foi obtida segundo a expressão:

c =(dAldA)A . mp . dp ~
(dAldA)p VA.dA

onde: (dAldA)A=derivada de 18ordem da amostra

(dAldA)p =derivada de 18ordem do padrão

mp = massa de padrão pesada em mg

dp =diluição do padrão

dA =diluição da amostra

VA =volume de amostra analisado, em mL

c =concentração em mg/mL de cloridrato de piridoxina na amostra.

2.1. Cálculo do desvio padrão (8)

s =vv

v = (x -X)2 = 0.0108 =0,012
n - 1 9

S ='/0,0012 = 0,035
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2.2. Cálculo do coeficiente de variação (CV):

CV =100 . S = 0,71%
C

2.3. Cálculo do intervalo de confiança (IC)

IC =C :t tSm

onde: t =2,262 para 9 graus de liberdade

Sm =-L , sendo n =10
{fi

Sm =0,011

IC =4,92 :i: 0,03
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Uma metodologia rápida e seletiva foi desenvolvidapara a quantificação da

piridoxina em medicamentos. O método foi padronizado para aplicação da

espectrofotometria derivada no ultravioleta na análise direta da vitamina em preparações

multivitamínicas sólidas (cápsulas) e líquidas (solução oral e injetável). As interferências

do espectro UV convencional devidas aos excipientes (veículos) e demais fármacos

presentes foram eliminados. As retas de calibraçãoforam calculadas, obtendo-se, para a

derivada de 18ordem, o coeficiente de correlação linear de 0.99997. Os resultados foram

estatisticamente estudados e determinaram-se o desvio padrão, coeficiente de variação e

intervalo de confiança. O método foi empregado na análise de amostras comerciais e

simuladas e os resultados, quando comparados com aqueles provenientes da aplicação do

método da Farmacopéia Americana XXII rev., evidenciaram nítidas vantagens quanto à

exatidão e precisão, além da facilidade operacional.
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A rapid and selective method for the determination of pyridoxine in

pharmaceuticals has been described. The procedure has been developed using direct UV

first-derivative spectrofotomerry in solid and liquid preparatiom (rablets, oral solution

and injection). Spectral inrerferences from formulation excipienrs and orher drugs in

simple UV spectrophotometric methods have been eliminated by rhe application of the

proposed merhod. Calibration curves have been made and the correlation coefficienr for

. the first-order derivative was 0,99997. Standard deviation, coefficienr of variation and

confidence interval were calculated. The method was applied in the analysis of

commercial and simulated samples. The results when compared with those obtained by

using rhe USP 22nd. ed. official method shows clear advanrages relared ro accuracy,

precision and practical application.
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onde se lê Prof. João Fernades Maga-
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página 74: Figura 14. Na denominação dos

espectros das AMOSTRASA, B e C, onde se

lê a, b, c e d, leia-se d, c, b e a.

- ~ .
Pagina 90: ltem 7.5: onde se le exelen -
te, leia-se excelente.

página 109: a referência correta é: SAC-

CANI, F.; NERI, C. Separazione e determl
nazione di farmaci mediante resine a

scambio ionico. Nota 111. Corcarbossila-

si, tiamina, piridossina e cianocobalaml

na. Bol1.Chim.Farm., Milano, v. 1.09, p.
344-346, 1970.




