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ANEXOS

RESUMO

A isotretinoína (ácido-13-cis-retinóico) é uma substância derivada da vitamina
A. É indicada no tratamento de formas graves de acne nódulo císticas e resistentes
a terapias anteriores. É uma substância termo e fotossensível, que requer cuidados
especiais na formulação, produção e acondicionamento. Como atualmente existem
várias preparações comerciais contendo essa substância, é importante que se
estudem e validem métodos analíticos para sua determinação quantitativa, que
possam ser aplicados no controle de qualidade destas formulações. O objetivo da
pesquisa foi,

portanto,

a caracterização e a determinação quantitativa da

isotretinoína, e avaliação do comportamento desta substância em três formulações
farmacêuticas comercializadas no Brasil. Esta análise comparativa foi realizada
através das técnicas de difração à laser,
termogravimetria,

e

calorimetria

exploratória

microscopia de luz polarizada,
diferencial,

para

caracterizar,

respectivamente, a distribuição do tamanho de partícula e comportamento térmico.
Não foi encontrada diferença entre o comportamento térmico das três amostras, mas
na medida do tamanho de partícula, houve uma grande variação entre duas das três
amostras. O tamanho de partícula é um fator conhecido que altera a absorção de
moléculas no trato-gastrintestinal, podendo haver conseqüências na segurança e
eficácia do produto.

Foi desenvolvida e validada uma metodologia,

para

determinação quantitativa da isotretinoína nessas três amostras estudadas, um
método de cromatografia líquida de alta eficiência, rápido e simples, empregando
detector no UV. Duas das amostras ultrapassaram o limite de isotretinoína de 90 110% especificado pela Farmacopéia Americana. A apresentação, controle de
qualidade e a caracterização de formulações farmacêuticas são importantes para

assegurar a qualidade do produto final. Embora a cromatografia, análise térmica e
determinação

do

tamanho

de

partícula

sejam

utilizadas

pelas

indústrias

farmacêuticas, o tamanho de partícula ainda não é uma especificação definida pelas
farmacopéias . Isso mostra a importância de futuras pesquisas, determinando o efeito
dessas variações encontradas, possibilitando o estudo comparativo, entre a
qualidade de produtos contendo isotretinoína em pacientes através de testes de
bioequivalência.

Palavras chaves: isotretinoína - medicamentos - cromatografia líquida de alta
eficiência - análise térmica- difração à laser.

Determination of isotretinoin in pharmaceuticals products by high performance liquid
chromatography and characterization by thermal analysis and laser diffraction

ABSTRACT

Isotretinoin (13-cis retinoic acid), a vitamin A derivative is indicated for the treatment
of several forms of acne, cystic nodules resistant to other therapies and also acts as
an inhibitor of at proliferation neoplasic oolls. It is a thermolabile substance, light and
air sensitive and these physicochemical properties impose special cares in the
formulation, development and packaging to avoid the isotretinoin degradation.
Currently some preparations available on the stores contain this substance and it is
important to study and validate quantitative methods to determine the quality control
of these formulations. The purposes of research were to characterize, to determine
quantitatively the isotretinoin and check the behavior of this substance in three
pharmaceutical formulations available on the Brazilian stores. This comparative
analysis

was

performed

by

laser

diffraction/polarized

light

microscopy,

thermogravimetry and differential scanning calorimetry techniques in order to
characterize, respectively, the particle size distribution and the thermal behavior. The
thermal stability was found to be none a variable parameter, the isotretinoin average
particle size was significantly different in 2/3 formulations. Interestingly, the particle
size is a facto r known to affect the absorption of the molecules from the
gastrointestinal tract and, therefore, may have consequences for the safety and the
efficiency of the product. Its was also developed and validated one analytical method
for quantitative determination of isotretinoin in these three samples. A simple and
rapid method using an isocratic high performance liquid chromatography and UV

BIBLIOTECA
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Universidade de São Pau lo

detection was developed. The average isotretinoin content of two ranged outside the
90 - 110% date showed into United States Pharmacopeia specifications. Eventually,
the design, the quality control and the characterization of the pharmaceutical
formulations are important to ensure the quality of the final product. Although the
chromatography, thermal and particle size analysis were currently used in the
pharmaceutical industry, the partiele size is not a specification stated in the
pharmacopeias and should be considered with more interest. It would seem
important; therefore, that future research determines the full effect of particle size
variation and a comparative study with pharmaceutical quality of isotretinoin products
on patient exposure to isotretinoin by comparative bioequivalence testes.

Keywords: Isotretinoin - pharmaceuticals - high performance liquid chromatography thermal analysis - laser diffraction
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INTRODUÇAO

A isotretinoína ou ácido 13-cis-retinóico, é um isômero sintético do ácido
trans-retinóico, também conhecido como tretinoína. Este composto atua na pele
inibindo a diferenciação sebácea no interior da glândula sebácea. A isotretinoína é
de grande utilidade no tratamento da acne nódulo-GÍstica (LEITE e LEITE, 2005).

No Brasil, o seu uso está limitado ao tratamento dermatológico de acne
vulgaris. Entretanto, em outros paises, principalmente nos EUA, o uso estende-se ao

tratamento de lesões neoplásicas, como câncer de células basais, câncer de células
escamosas e linfoma de células T (WYATT et aI. 2001).

Muitos dos efeitos adversos da isotretinoína são graves e, por isso, sua
indicação no tratamento de acne e se restringe ao fracasso prévio com as terapias
convencionais. A teratogenicidade é o mais grave dos efeitos tóxicos, é acentuado
quando o fármaco é administrado em mulheres no primeiro trimestre de gestação.
Por outro lado, problemas simples, como a irritação cutânea, também fazem parte
dos efeitos adversos ocasionados pela isotretinoína. Além destes, estão descritos na
literatura outros efeitos associados ao uso oral deste fármaco, como a depressão
nervosa, aumento dos ácidos graxos livres no sangue e complicações pulmonares
(ALMEIDA et aI., 1998).
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A isotretinoína sistêmica é comercializada como medicamento de marca
registrada, similar e genérico, sob a forma farmacêutica de cápsulas de
gelatina mole nas concentrações, de 10 e 20 mg. A isotretinoína tópica pode
ser encontrada sob forma de gelou de creme. A forma de administração por via
oral encontra-se sob a regulamentação da Portaria 344 MS n.6/99, na qual
consta a lista de substâncias sujeitas ao controle especial e venda sob
retenção de receita. Os medicamentos de uso tópico são vendidos mediante
prescrição médica, mas sem retenção de receita.

O mercado saturado de produtos torna a concorrência acirrada, dessa
forma, o fator preço influencia substancialmente a seleção do produto no
processo de aquisição de medicamentos. Atualmente, as especialidades
farmacêuticas que contém o mesmo princípio ativo, na mesma dosagem e
forma

farmacêutica

são

comercializadas

no

Brasil

como

similares

intercambiáveis, supondo-se que os mesmos apresentem a mesma eficácia e
segurança quando administrados ao paciente (STORPIRTIS e CONSIGLlERI,
1995). Entretanto, para apresentar o mesmo desempenho no organismo esses
produtos devem cumprir os seguintes requisitos: serem elaborados de acordo
com as Boas Práticas de Fabricação; estarem adequadamente rotulados;
serem equivalentes farmacêuticos e bioequivalentes. Por isso a necessidade
de estudos comparativos entre os medicamentos disponíveis no mercado.
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o

curto prazo de validade apresentado pela isotretinoína depende

aparentemente das condições de temperatura e armazenamento. Estudos
sobre a estabilidade da isotretinoína, determinada por meio de métodos como a
microcalorimetria, espectrometria de massa, cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE) e cristalografia, revelam a ocorrência de modificações
químicas nas características do produto, em razão da exposição ao oxigênio
atmosférico, luz, umidade e altas temperaturas (TAN, et aI., 1992; TAN et aI.,
1993, BERBENNI et aI., 2001).

Considerando a viabilidade de execução e obtenção de resultados
satisfatórios, a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) em fase reversa
é o método de escolha para a análise de retinóides, por ser um método rápido ,
não destrutivo, sensível e possuir boa resolução, usado na separação de
isômeros e metabólitos dentro de uma larga escala de polaridade (WYSS,
1990).

Vários estudos para quantificação e de estabilidade da isotretinoína são
realizados em plasma e fluidos biológicos, mas poucos são feitos em
formulações farmacêuticas contendo esse fármaco isolado ou em associações,
devido à sensibilidade ao calor, luz e à oxidação dos retinóides, sua
determinação

quantitativa

em

formas

farmacêuticas

é

particularmente

importante para o controle de qualidade do produto final e para os ensaios
indicativos de estabilidade (GATTI et aI., 2001)
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Por ser um composto instável que requer cuidados especiais, a
isotretinoína, desperta o interesse no estudo de várias formas farmacêuticas
visando sua identificação e quantificação em produtos farmacêuticos. O
tamanho de partícula que pode variar de produto para produto, não é um
parâmetro definido pelas farmacopéias. Assim sendo, é grande a importância
da realização de pesquisas para determinação da variação do tamanho de
partícula de fármacos em medicamentos visando posterior realização de testes
de bioequivalência.

No presente trabalho são propostos métodos para a análise e avaliação
de formulações farmacêuticas contendo isotretinoína, comercializadas no
mercado nacional.
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OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral

o

trabalho teve como objetivo a caracterização da isotretinoína, e

avaliação das formulações farmacêuticas comercializadas no Brasil, aplicando
métodos

analíticos

como;

cromatografia

líquida

de

alta

eficiência,

termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial, difração a laser e a
microscopia eletrônica de luz polarizada.

2.2. Objetivos específicos

*-

Determinação do tamanho de partícula nas formulações;

4.- Estudo do comportamento térmico da isotretinoína;
~i.

Estudo do comportamento térmico das formulações;

.4.- Estudos preliminares sobre a cinética de degradação térmica;

J.. Desenvolvimento de método analítico para separação e quantificação da

isotretinoína nas formulações selecionadas.
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3.1. Isotretinoína

3.1.1. Histórico

Retinóides é uma classe de fármacos que se tornou indispensável aos
dermatologistas da atualidade. Começou com a descoberta de Stepp, em 1909,
indicando que o extrato lipossolúvel da gema de ovo era essencial para o
crescimento de ratos e camundongos. A mesma substância foi também
encontrada por McCollum e Davis, em 1913, na gordura animal e no óleo de
fígado de bacalhau. Em 1920, Drumond denominou-a vitamina A Karrer
caracterizou sua estrutura química, em 1931 , e Isler, finalmente, conseguiu
sintetizá-Ia, em 1947. O ácido all-trans retinóico (tretinoína) foi descoberto por
Arens e Van Dorp. A caracterização do ácido all-trans retinóico foi realizada por
Zile em 1967. 80llag descobriu a isotretinoína, em 1971 (PAWSON , 1982;
80LLAG e GEIGER, 1983).

A isotretinoína (ácido-13-cis-retinóico) é uma substância derivada da
vitamina A É o estereoisomêro sintético do ácido all-trans retinóico (tretinoína).

É uma substância termo e fotossensível , que requer cuidados especiais na
formulação, produção e acondicionamento (DINIZ et aI. , 2002).
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As recomendações para a nomenclatura das vitaminas, incluindo retinol ,
retinal e ácido retinóico, foram publicadas, pela União Internacional de Química
Pura e Aplicada (IUPAC) em 1960 e posteriormente revisadas em 1965. O
conhecimento da estrutura molecular da vitamina A foi o marco inicial para a
procura por derivados químicos e sintéticos com atividade biológica do retinol.
Sporn e colaboradores introduziram o termo retinóide em 1976 para abranger
todos os análogos estruturais naturais, bem como os sintéticos da vitamina A
(SPORN, et aI. 1976).

Retinóide é um termo empregado para designar uma classe de
compostos cuja estrutura química consiste em quatro grupos isoprenóides
unidos de modo cabeça-cauda. O esqueleto dos retinóides naturais é
constituído por um anel não aromático de seis átomos de carbono com uma
cadeia lateral poliprenóide que é, com poucas exceções, terminada com um
grupo funcional constituído de carbono e oxigênio (Figura 1). O metabolismo e
o catabolismo dos retinóides provocam o rearranjo destas três partes
estruturais do esqueleto dos retinóides justificando a existência de vários
análogos com efeitos biológicos potencialmente diversos (GUNDERSEN, et aI.,
2001 ).
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Figura 1. Estrutura química dos retinóides empregados como agentes
terapêuticos.

A isotretinoína é considerada o único retinóide natural (primeira geração
de retinóides) que apresenta aplicação clinica através da terapia sistêmica para
tratamento de acne (ALLEN et ai , 1989).

Quimicamente, a síntese da isotretinoína decorre de uma reação de
condensação de produtos olefí nicos. A condensação pode levar à mistura de
estereoisômeros com predominância da forma isomérica 11 ,13-di-cis, porém,
também, com produção de isômeros trans. A forma isomérica 13-cis é
sinteticamente obtida por técnicas diferentes que incluem a condensação com
adição de um metal de transição como catalisador, preferencialmente, o
paládio, e isomerização regiosseletiva por substituição na dupla ligação 11-cis,
separando-se os isômeros por cristalização, Outro método empregado na
conversão do produto 11 , 13-di-cis em 13-cis consiste no emprego da irradiação
de luz natural à temperatura ambiente, na presença de foto ativador. Nessas
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condições reacionais, o produto desejado surge no reator na forma de um
precipitado (BOSHETTI et aI., 1996).

Em 1999, o laboratório MAG (Milão, Itália) patenteou o processo de
síntese e separação da isotretinoína sem o uso de metais de transição em uma
das etapas do processo. A síntese é realizada a partir do vinil-beta-ionol
preparado da ionona e haleto de vinil magnésio, dando origem a um produto
com alta pureza e estabilidade. O uso de metais de transição, como o ródio e o
paládio, para promover a isomerização do ácido 11, 13-di-cis retinóico, não
somente apresenta custo elevado, como, também , dificulta a separação do
ácido 13-cis-retinóico. (DINIZ, 2003). A isotretinoína ainda não é produzida no
Brasil; assim, os laboratórios dependem da importação da matéria-prima.

3.1.2. Uso terapêutico

A isotretinoína está indicada no tratamento da acne vulgar - nas formas
nódulo-cística e recalcitrante, em especial com tendência à cicatriz. Indicações
menos formais incluem acne ainda que discreta e que esteja afetando
psicologicamente o paciente, acne com

edema facial sólido, doenças

foliculares como foliculite por gram-negativo, foliculite eosinofílica associada ao
HIV, rosácea nas formas papulopustulosas e granulomatosas, foliculite
dissecante do couro cabeludo. Tem ótima ação também nas doenças de
queratinização, em especial Darier, bem como em outras doenças. Em geral,
apresenta uma toxicidade bem maior, sobretudo óssea, com o uso continuado
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e/ou principalmente com altas doses quando comparada a acitretina (AZULAY,
1999).

Apesar de possuir vários dos efeitos farmacológicos da vitamina A, a
aplicação terapêutica do ácido all-trans-retinóico por via oral é bastante
limitada, também, devido aos intensos efeitos colaterais de hipervitaminose,
que ocorrem mesmo em concentrações terapêuticas. O uso oral de tretinoína é
restrito aos casos de leucemia promielocitica aguda (APL) e em pacientes
refratários ou intolerantes aos regimes citológicos de quimioterapia, e apenas
como fármaco de segunda escolha (WARREL, et aI. 1991).

A regulamentação específica dos retinóides foi iniciada com a Portaria
da Secretaria de Vigilância Sanitária, em 1993, que estabelecia o esquema de
venda controlada de isotretinoína. Em 1996, após a entrada no mercado do
etretinato e da acitretina, acrescentou-se a Portaria 132 de 10/9/96, que passou
a regular as três formas - isotretinoína, etretinato e acitretina. Por esta portaria,
a prescrição e a dispensação das formas sistêmicas ficou restrita a médicos e a
farmácias especialmente credenciadas. Ficou também proibida a manipulação
e foram colocadas algumas restrições na manipulação de formas tópicas. A
Portaria, no entanto não incorporou plenamente todas as recomendações do
parecer, tais como a contra-indicação no período da gravidez. Foi acrescentado
o sistema de receituário e consentimento, após informação obrigatória, e
prestação de contas sobre o uso do produto, e restrita a importação
previamente autorizada pela SVS.
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Essa Portaria foi substituída em 7/3/97 pela Portaria n° 97, que
modificou os prazos que antecedem a gravidez e descentralizou a aprovação
do credenciamento das farmácias para as vigilâncias Estaduais (ANVISA).

A forma de administração por via oral encontra-se sob a regulamentação
da Portaria 344 MS n.6/99, na qual consta a lista de substâncias sujeitas ao
controle especial e venda sob retenção de receita. Os medicamentos de uso
tópico são vendidos mediante prescrição médica, mas sem retenção de receita.

A isotretinoína sistêmica é comercializada no Brasil como medicamento
de marca registrada, genérico e similar, sob a forma farmacêutica de cápsulas
de gelatina mole nas concentrações 10 e 20 mg.

3.1.3. Mecanismo de ação

Sabe-se que a vitamina A e seus derivados encontram-se presentes na
célula sebácea e que possuem capacidade de inibir os principais mecanismos
de formação da acne: a hiperqueratinização do infundíbulo sebáceo e a
hiperprodução de gordura.

A acne é uma dermatose freqüente na sua forma simples, que acomete
80% dos adolescentes e adultos jovens. As formas graves de acne são
denominadas nódulo cístico crônica, considerada uma verdadeira doença que
modifica a imagem corporal e é de difícil tratamento, extremamente séria
quanto às conseqüências psicossociais. Estes tipos de acnes acometem mais
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frequentemente o sexo masculino e, até o momento, são desprovidos de um
tratamento eficaz (CUNLlFFE e COTTERlll, 1975).

A acne é uma doença comum, provocada pela obstrução dos folículos
pilossebáceos que são localizados na camada intermediária da pele, a derme.
Os folículos contêm glândulas sebáceas que produzem sebum. Em condições
normais, os ácidos graxos são eliminados através dos poros e se espalham na
epiderme, mas nas pessoas predispostas a acne, ocorre um espessamento da
pele que bloqueia a saída do sebum. O acúmulo de secreção pode atrair
bactérias, principalmente a Propionibacferium acnes, gerando, assim um
processo inflamatório. Os folículos pilossebáceos estão distribuídos no corpo
todo, com exceção das palmas das mãos e plantas dos pés, no entanto, em
algumas áreas as glândulas sebáceas são maiores, como face, peito e costas.
Por isso, tais regiões são preteridas dos populares 'cravos' e 'espinhas'. O fator
genético é o principal causador, pela tendência à produção hormonal
andrógena excessiva. E esses androgênicos regulam a atividade das glândulas
sebáceas. A eclosão dos hormônios durante a puberdade explica a
predominância da acne na fase juvenil, porém a enfermidade pode se estender
até a vida adulta provocando sérios problemas emocionais (CUNlIFFE e
COTTERlll, 1975).
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A acne é um distúrbio causado pelo funcionamento inadequado das
glândulas sebáceas. O número, o tamanho e a reatividade dessas glândulas
são definidos geneticamente. As glândulas sebáceas são os órgãos-alvo para
os hormônios androgênicos. Elas se desenvolvem na puberdade e secretam
grandes quantidades de gordura (AZULAY, 1999).

A isotretinoína demonstra grande eficiência terapêutica relacionada à
indução e controle da diferenciação epitelial, nos tecidos secretores de muco
ou queratinizantes, à produção de prostaglandinas E2, de colágeno, de
precursores da queratina como os tonofilamentos e tonofibrilas, e ao controle
da proliferação de Propionibacterium acnes. Uma vez que o desenvolvimento
das glândulas sebáceas e a exarcebação de sua atividade secretora são
fatores essenciais para a ocorrência de lesão inflamatória associada à acne, o
bloqueio na produção de sebo, provocado pela isotretinoína, constitui o fator
determinante de sua atividade farmacológica no tratamento desta afecção
(DINIZ, 2003).

A isotretinoína é eficaz no tratamento da acne por ser sebostático e
causar atrofia da glândula sebácea. Age também modificando a composição
lipídica do sebo (menor conversão de triglicerídeos em ácidos graxos), inibindo
a ação de receptores andrógenos (menor conversão em diidrotestosterona),
diminuindo a adesividade dos queratinócitos da ceratose óstiofolicular e
inibindo a quimiotaxia de neutrófilos (AZULAY, 1999).
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3.1.4. Posologia I Farmacocinética

A sua dose inicial recomendada é de 0,5-1 mg/kg de peso corporal,
administrado

diariamente,

em

duas doses divididas;

a dose

máxima

recomendada é de 2 mg/kg de peso corporal diariamente, devendo ser
administrada com alimento (STIRLlNG et aI., 2003).

Com a administração oral, as concentrações de isotretinoína no sangue
aparecem após um intervalo de tempo inicial de até 2 horas. O perfil de
concentração-tempo típico, após uma dose oral única, mostra picos duplos e
triplos pronunciados. Isotretinoína é extensivamente (99,9%) ligada à proteína
plasmática, quase exclusivamente à albumina. O principal metabólito no
sangue após administração oral é a 4-oxo-isotretinoína (ácido 4-oxo-13-cisretinóico). O fármaco também sofre isomerização in vivo em tretinoína, sendo
que esta reação é catalizada pela luz (STIRLlNG et aI., 2003).

A absorção oral de isotretinoína é potencializada em até 60% quando
administrada nas refeições. Aproximadamente 50-70% de uma dose oral é
excretada, não modificada, nas fezes dentro de 72 horas de administração da
droga. Isotretinoína não modificada não parece ser eliminada na urina em
qualquer quantidade significativa, embora seu metabólito 4-oxo-isotretinoína
tenha sido encontrado em quantidades mensuráveis (STIRLlNG et aI., 2003).

15
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Através de oxidação ocorre a metabolização da isotretinoína e de seus
isômeros em respectivamente 4-oxo-isotretinoína,4-oxo-9-ácido-cis retinóico e
4-oxo-ácido retinóico, que também se interconvertem. Durante o tratamento
com isotretinoína, a 4-oxo-isotretinoína é encontrada numa concentração 5 a 6
vezes maior do que isotretinoína e os dois são os únicos verdadeiramente
sebostáticos. A excreção é essencialmente feita através da bile e da urina
(AZULAY, 1999).

3.1.5. Efeitos adversos

Apesar de ser grande aliada no tratamento da acne-nódulo-cística grave,
a isotretinoína, quando administrada por via oral, requer grandes cuidados, pois
apresenta inúmeros efeitos adversos que vão desde a irritação cutânea até
complicações sistêmicas mais graves como a esofagite aguda, pequenas
úlceras,

edema,

complicações

gastrointestinais,

desconforto

muscular,

elevação do nível de triglicerídeos, e ainda existem relatos de casos de
pacientes

que

desenvolveram

depressão

durante

o

tratamento

com

isotretinoína. O maior fator de preocupação destes efeitos tóxicos é a
teratogenicidade, que atinge vários órgãos do feto, desde o sistema nervoso
central até disformia facial, podendo chegar a casos de morte fetal. Outro fator
de grande preocupação é o aumento nos níveis de ácidos graxos e
triglicerídeos ocasionando a hipertrigliceridemia, que atinge até 25% dos
pacientes tratados (ALMEIDA et aI., 1998).
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Os

efeitos colaterais são numerosos e,

essencialmente,

dose-

dependente, à exceção da teratogenicidade que é, indiscutivelmente, o motivo
mais preocupante do ponto de vista médico. É certo que 100% dos pacientes
apresentarão algum tipo de efeito colateral que pode ser clínico elou
laboratorial e que, excepcionalmente, são potencialmente fatais ou seriamente
preocupantes. Considerando as indicações clínicas e o tempo de uso,
poderíamos dizer que um tratamento de acne com isotretinoína é bastante
seguro, pois, espera-se a reversão de todos os efeitos colaterais após o
término do tratamento (AZULAV, 1999).

Dessa forma, o uso da isotretinoína deve ser monitorado para que o
sucesso do tratamento possa compensar o risco do paciente que se expõe.
Deve-se estar vigilante quanto à manipulação indiscriminada dos retinóides,
principalmente a isotretinoína, visto que essa classe de fármacos, sob
determinadas condições de manipulação e armazenamento, origina produtos
de biotransformação (isômero trans, derivados 4-oxo, entre outros) com caráter
tóxico às vezes mais pronunciado do que o do fármaco de origem, podendo
assim, ser prejudicial aos pacientes (ALMEIDA, 1998).

3.1.6. Química
A estrutura química da isotretinoína corresponde a:
H~,G...
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Figura 2. Estrutura química da isotretinoína.
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A

isotretinoína,

ácido

dimetil-3, 7-(trimetil-2,6,6-cicloexeno-1-il-1 )-9-

nonatetraenóico 2,4,6,8 (Figura 2). Apresenta peso molecular de 300,44 g/mol
e fórmula

molecular

(C2oH2802),

um

pó

cristalino

amarelo-alaranjado,

praticamente insolúvel em água, solúvel em cloreto de metileno e pouco solúvel
em álcool, é sensível ao ar, calor e luz, especialmente em solução
(EUROPEAN PHARMACOPOEIA, 2003).

3.1.7. Estabilidade

Devido à presença de duplas ligações conjugadas, a isotretinoína é
sensível à degradação, como oxidação e isomerização, particularmente, na
presença de luz e oxigênio. A oxidação é rápida e vários produtos podem
surgir; o mais comum é a 4-oxi-isotretinoína. A isotretinoína é uma substância
instável,

que

requer

cuidados

especiais

de formulação,

produção

e

acondicionamento. Por esse motivo, não deve ser manipulada em farmácias
magistrais, por não conseguirem reproduzir as condições adequadas e ideais
para o preparo de fórmulas contendo esse princípio ativo (DINIZ et aI., 2002).

A isotretinoína é uma molécula muito lipofílica, quase insolúvel em água
e parcialmente solúvel em óleo. É instável ao calor. luz e ar. Essas
propriedades físico-químicas impõem limites consideráveis nas opções de
formulação, por exemplo, como a degradação da isotretinoína na forma sólida
na presença de ar, que é um processo catalítico e rápido. Desta maneira uma
formulação contendo isotretinoína em pó simplesmente não apresenta
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estabilidade satisfatória. A suspensão da isotretinoína em óleo é mais estável
(TAYLOR e KEENAN, 2006).

A biodisponibilidade é melhorada por um microambiente lipofílico,
fornecido pela suspensão oleosa, e também pela diminuição do tamanho da
partícula do ingrediente ativo. A suspensão oleosa também minimiza a
degradação química, como as preparações lipídicas, especialmente aquelas
com baixa quantidade de peróxidos, aumentando também a estabilidade. A
composição e a taxa de dissolução das cápsulas podem influenciar também a
biodisponibilidade (IOELE et aI., 2005).

A decomposição da isotretinoína na presença de ar atmosférico resulta
em grande número de subprodutos, originados principalmente da quebra
oxidativa do sistema conjugado de dupla ligação. O estágio de degradação
depende da pressão parcial do oxigênio, sendo acelerado com a presença de
luz e altas temperaturas, e ocorre sem nenhuma seletividade por uma dupla
ligação em particular.

O aparecimento de componentes amorfos está

diretamente relacionado à existência de um processo oxidativo que muda a
estrutura molecular, induzindo a perda parcial do empacotamento cristalino
(MALPEZZI et aI., 1998).
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3.2. Conceitos e definições

3.2.1. Medicamento inovador

Medicamentos

de

referência

são,

normalmente,

medicamentos

inovadores, sendo o produto que primeiro recebeu a autorização para
comercialização e patente do fármaco , cuja eficácia, segurança e qualidade
foram comprovados cientificamente, com base em documentação para o uso
dessa nova substância (STORPIRTS, 1995).

o medicamento inovador apresenta em sua composição ao menos

um

fármaco ativo que tenha sido objeto de patente, mesmo já extinta, por parte da
empresa responsável pelo seu desenvolvimento e introdução no mercado no
país de origem, e disponível no mercado nacional. Em geral medicamento
inovador é considerado medicamento de referência (ANVISA).

A ANVISA considera
registrado

no

comercializado

órgão
no

como

federal

país,

cuja

referência o medicamento

responsável
eficácia,

pela

vigilância

segurança

e

inovador

sanitária

qualidade

e

foram

comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião
do registrado.
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3.2.2. Medicamento genérico

Os

medicamentos

genéricos

são

produtos

semelhantes

aos

medicamentos de referência em quantidade de princípio ativo, concentração,
forma farmacêutica, modo de administração e qualidade. Assim devem agir no
organismo exatamente da mesma forma que o medicamento referência. São
produzidos após expiração ou renúncia da patente e após comprovação de sua
segurança e eficácia, através de testes obrigatórios. São comprovadamente tão
eficazes e seguros quanto os de marca e, em média, menos onerosos. O
conceito principal de um produto genérico é possuir qualidade comparável ao
produto inovador e ser amplamente estudado no processo de primeiro registro.
Fica assim garantida a sua intercambialidade, ou seja, produtos que podem ser
substituídos durante o tratamento sem causar nenhum mal ao usuário
(RODRIGUES, 1999).

Para

medicamento

genérico,

o

fabricante

deve

investir

no

desenvolvimento farmacotécnico de um produto que cumpra com as mesmas
especificações in vitra, em relação ao medicamento de referência. Entretanto,
aceita-se que a formulação e o processo de fabricação não sejam idênticos, o
que geralmente ocorre devido aos diferentes equipamentos e fornecedores de
matérias-primas empregados por distintos fabricantes, desde que essas
diferenças

não

(DIGHE,1999).

comprometam

a

bioequivalência

entre

os

produtos
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Nesse contexto é fundamental ressaltar que diferenças em relação a
características físicas e físico-químicas do fármaco e demais componentes da
formulação, bem como no processo de fabricação, podem gerar diferenças na
biodisponibilidade que,
bioequivalência.

no caso

do genérico,

podem

comprometer a

Entretanto, tal fator pode ser evitado realizando-se o

desenvolvimento farmacotécnico do produto de forma adequada (STORPIRTIS
et aI., 1999).

Assim sendo, merecem atenção especial as formas farmacêuticas em
que o fármaco está presente na forma sólida, cuja dissolução pode ser afetada
significativamente pelas características inerentes ao próprio fármaco, bem
como pela presença de excipientes que favorecem ou dificultam a dissolução,
além das técnicas de fabricação empregadas. Portanto, formas farmacêuticas
sólidas de uso oral, de liberação imediata ou modificada, são aquelas que,
potencialmente, podem apresentar problemas em relação à biodisponibilidade
e à bioequivalência (STORPIRTIS et aI. ,2004).

3.2.3. Medicamento similar

Medicamento similar é aquele que contem o mesmo ou os mesmos
princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de
administração, posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao
medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária,
podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do
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produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos,
devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca (ANVISA).

3.2.4. Equivalentes farmacêuticos

Equivalentes farmacêuticos são especialidades que contém o mesmo
princípio ativo (mesmo sal ou éster), na mesma dosagem e forma farmacêutica
podendo diferir quanto aos excipientes e técnica de fabricação. Cumprem com
os requisitos de identidade, pureza, teor, tempo de desintegração e dissolução
(RODRIGUES, 1999). Dois medicamentos são considerados terapeuticamente
equivalentes se após a administração na mesma dose molar, seus efeitos em
relação à eficácia e segurança são essencialmente os mesmos, o que se avalia
por

meio

de

estudos

de

bioequivalência

apropriados,

ensaios

farmacodinâmicos, ensaios clínicos ou estudos in vitro.

3.2.5. Bioequivalência

Medicamentos bioequivalentes são equivalentes farmacêuticos que, ao
serem administrados na mesma dose molar,

nas mesmas condições

experimentais, não apresentam diferenças estatisticamente significativas em
relação à biodisponibilidade.
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A bioequivalência entre diferentes fármacos está baseada na seguinte
premissa, que é fundamental: quando dois medicamentos equivalentes em
velocidade e em quantidade de absorção são disponíveis na circulação
assume-se que são terapeuticamente equivalentes. Assim, o propósito básico
dos ensaios de bioequivalência é a identificação de uma alternativa terapêutica
que pretende a intercambialidade (ANVISA).

No atual momento, o Ministério da Saúde não dispõe de mecanismos
eficientes para garantir a qualidade dos produtos farmacêuticos, não
assegurando, principalmente, à bioequivalência dos produtos considerados
similares. Fatores ligados às propriedades físico-químicas dos fármacos e
excipientes, além das técnicas de manufatura, principalmente no caso de
sólidos de uso oral , podem acarretar modificações significativas na dissolução
dos princípios ativos, comprometendo a biodisponibilidade (PITTA, 2004).

3.2.6. Biodisponibilidade

o

parâmetro utilizado para comparação dos medicamentos está

relacionado à absorção. No caso da isotretinoína sob a forma farmacêutica de
cápsulas, após a ingestão, a gelatina é digerida e o fármaco, menos
compactado do que em comprimido é liberado, se dispersa com facilidade e
apresenta

boa

biodisponibilidade

(TAYLOR

e

KEENAN,

consequentemente exercendo a ação farmacológica desejada.

2006),
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Biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão pela qual um
fármaco é absorvido, a partir de um produto farmacêutico e torna-se disponível
no local de ação. Esses parâmetros farmacocinéticos são obtidos através da
coleta e quantificação do princípio ativo do medicamento em amostras
sangüíneas e em intervalos pré-determinados (PITTA, 2004).

A biodisponibilidade tem sido, nos últimos anos, associada à qualidade
dos medicamentos por correlacionar a quantidade de princípio ativo absorvido
e a velocidade pela qual ocorre o processo, tomando-se por base a forma
farmacêutica (PITTA, 2004).

A ANVISA, o órgão que regulamenta e controla a liberação dos
medicamentos no Brasil, não indica um método estatístico específico para ser
utilizado nos estudos de biodisponibilidade relativa/bioequivalência. Tendo em
vista que existem vários métodos estatísticos possíveis, PITTA (2004)
demonstrou que os métodos podem gerar conclusões diferentes, ou seja, em
determinados casos, se obtém um resultado não bioequivalente com um
determinado modelo estatístico e bioequivalente utilizando um outro modelo.
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3.2.7. Dissolução

o

papel do processo de dissolução na eficácia de uma forma

farmacêutica sólida tem sido objetivo de muitas pesquisas desde a década de
60, quando tiveram inicio as investigações sistemáticas em relação às
influências quantitativas da dissolução na biodisponibilidade dos medicamentos
(RODRIGUES, 1999).

Considerando que o fármaco para ser absorvido deve estar dissolvido,
as formas sólidas são potencialmente candidatas a apresentarem problemas
de biodisponibilidade. A etapa de dissolução pode limitar a absorção para
fármacos de ação sistêmica administrados por via oral, sendo a absorção um
pré-requisito para atividade terapêutica (RODRIGUES, 1999).

Estas

deduções

surgiram

em

conseqüência

de

uma

série

de

observações da ausência ou diminuição da atividade terapêutica de produtos
considerados

similares.

Nestes casos,

as diferenças dos efeitos são

relacionadas a fatores que possam alterar o perfil de dissolução do fármaco,
tais como: a) solubilidade; b) natureza química (sal, éster, ácido, etc.); c)
solvatos, hidratos e anidros; d) polimorfismo; e) estado físico (cristalino ou
amorfo); f) variação do tamanho de partícula; g) quiralidade; h) tipo e
quantidade dos excipientes e ativo utilizados (RODRIGUES, 1999).
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3.2.8. Tamanho de partícula

A influência do tamanho de partícula em relação à velocidade de
dissolução é indiscutível. Noyes e Whitney, em 1991 afirmaram que a
velocidade de dissolução de um sólido era indiretamente proporcional à área
superficial exposta ao líquido solvente. Logo, essa propriedade pode influenciar
na desintegração de comprimidos, a velocidade de dissolução in vivo e,
conseqüentemente, a absorção do princípio ativo (CARAMELLA, 1991).

Fármacos com absorção exclusivamente no estômago ou nas porções
superiores do intestino, podem apresentar uma melhora na absorção através
da redução do tamanho de partícula. Entretanto, nos casos em que o sítio de
absorção encontra-se nas regiões inferiores do intestino, a influência do
tamanho de partícula é menor devido ao intervalo de tempo maior existente
para que ocorra a dissolução do princípio ativo (RODRIGUES, 1999).

É importante ressaltar que a diminuição do tamanho de partícula nem
sempre assegura absorção melhor e mais rápida. Produtos muito solúveis
podem apresentar os mesmos níveis plasmáticos, independente do tamanho
da partícula (RODRIGUES, 1999).

Fármacos com diferentes tamanhos de partículas, ou seja, áreas
superficiais variadas diferirão quanto ao perfil de dissolução para uma mesma
massa. Um fármaco dissolverá mais rápido quanto maior for a sua área
superficial, ou seja, quanto menor for o tamanho de suas partículas. Por essa
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razão muitos fármacos se encontram micronizados de forma a facilitar a
dissolução e consequentemente, a absorção. Entretanto, existem alguns casos
em que a diminuição do tamanho das partículas não apresenta vantagens para
a absorção. Nos casos em que há degradação do fármaco nos líquidos
gástricos, a redução do tamanho das partículas é contra indicada. Outros
fatores que também exercem influência na área de superfície são as formas da
partícula e sua densidade (MARCOLONGO, 2003).

A medida do tamanho de partícula em materiais farmacêuticos é
importante porque influencia propriedades físicas, e determina a habilidade do
pó em fluir, misturar, granular e dissolver (NARAYAN e HANCOCK, 2005).

3.3. Métodos Analíticos: aspectos gerais

3.3.1. Análise do tamanho de partícula

A existência e a determinação da quantidade exata do fármaco nas
formulações farmacêuticas garantem ao paciente a segurança da ação
terapêutica desejada. Estudos estão sendo realizados comparando a qualidade
dos produtos genéricos com a dos produtos inovadores. Tem sido observada
uma deficiência considerável em muitos ingredientes ativos nas amostras de
medicamentos genéricos. Assim sendo, para suspensões de moléculas
lipofílicas, como é o caso da isotretinoína, não somente a quantidade de
princípio ativo é importante em cada cápsula, mas também o tamanho da
partícula da isotretinoína, que tem relação com a absorção no trato
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gastrointestinal (TAYLOR e KEENAN , 2006).

As partículas menores são

absorvidas mais rapidamente e mais completamente, fator esse que pode
afetar profundamente, tanto a eficácia, quanto os efeitos adversos da
medicação.

O conhecimento do tamanho e da distribuição da partícula é um prérequisito fundamental para muitas operações de produção e processamento
envolvendo sistemas de materiais particulados. A distribuição do tamanho de
partícula influi de maneira significativa em várias etapas de produção
(transporte, compactação, sinterização etc.) e na micro estrutura do material,
afetando a resistência mecânica, a densidade e as propriedades térmicas e
elétricas dos produtos acabados. Portanto a sua determinação é uma etapa
crítica em todos os processos que de alguma maneira envolvam materiais na
forma de pós. Caso realizado incorretamente, pode gerar perdas econômicas
decorrentes de produtos de baixa qualidade (PAPINI, 2003).

Com o crescente aumento das aplicações de materiais particulados,
diversas

técnicas

de

caracterização

física

têm

sido

desenvolvidas.

Especificamente para tamanho de partícula, é grande a variedade de técnicas
disponíveis (PAPINI, 2003).
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3.3.1.1. Espalhamento de luz laser de baixo ângulo (Difração à laser)

Faz parte de um conjunto de técnicas onde as partículas são dispersas
num fluido em movimento. As partículas de pó causam descontinuidades no
fluxo do fluido, que são detectadas por uma luz incidente e correlacionadas
com o tamanho de partícula. A luz incidente sofre uma interação segundo
quatro diferentes fenômenos (difração,

refração,

reflexão e absorção),

formando um invólucro tridimensional de luz. O formato e o tamanho deste
invólucro são afetados pelo índice de refração relativo da partícula no meio
dispersante, pelo comprimento de onda da luz e pelo tamanho e formato da
partícula (PAPINI, 2003). Detectores estrategicamente posicionados medem a
intensidade e o ângulo da luz espalhada. O sinal dos detectores é então
convertido para a distribuição de tamanho de partícula através de algorismos
matemáticos (ALLEN, 1997).

O conceito fundamental desta técnica é a teoria de espalhamento Mie
que apresenta uma solução matemática para o espalhamento de luz incidente
sobre partículas esféricas. Deve ser usada uma baixa concentração da amostra
para evitar o espalhamento múltiplo do laser (GUARDANI et aI., 2002).

Nas análises de tamanho de partícula a dispersão é muito importante
para que agregados ou aglomerados fracos não sejam interpretados como
partículas individuais. Além disso, pós bem dispersos tendem a apresentar uma
maior estabilidade, o que melhora a reprodutibilidade da análise (PAPINI,
2003).
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Para evitar a aglomeração destas partículas é necessário que existam
no sistema forças de repulsão que superem as forças de atração. Estas forças
de repulsão podem ser criadas, basicamente, por meio do desenvolvimento de
cargas elétricas nas partículas - devido à interação entre sua superfície e o
meio liquido, formando a dupla camada elétrica (estabilização eletrostática) e/ou pela absorção superficial de polímeros de cadeias longas que impedem
mecanicamente a aproximação das partículas (estabilização estérica) (PAPINI,
2003).

TAYLOR e KEENAN (2006) empregaram a difração a laser para
determinar o tamanho de partícula em 14 amostras comerciais contendo
isotretinoína e verificaram uma considerável variação entre as amostras.

3.3.1.2. Microscopia

A microscopia é a única técnica de medida direta. Por esta razão é
freqüentemente utilizada como método padrão. É possível a realização de
medidas relativas não só quanto ao tamanho, mas também à forma das
partículas, fornecendo uma quantidade maior de informações do que as outras
técnicas convencionais. Para a observação ao microscópio, as partículas são
depositadas sobre uma lâmina (PAPINI, 2003).
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As

imagens

projetadas

nos microscópios

são

bidimensionais e

dependem da orientação das partículas. Partículas em uma orientação estável
tendem a apresentar sua área máxima, fazendo com que as medidas
realizadas

por

microscopia tenham

valores

maiores do

que aqueles

apresentados por outros métodos, ou seja, as menores dimensões das
partículas são desprezadas. Uma única partícula irregular tem um grande
número de dimensões lineares e, por isso, se um dimensionamento for
realizado aleatoriamente, esta medida dependerá da orientação da partícula na
lâmina do microscópio. As medidas que são dependentes da orientação são
chamadas de diâmetros estatísticos, aceitos apenas quando o número de
determinações pode representar uma distribuição e quando a orientação é
aleatória, isto é, a distribuição de diâmetros medidos em uma direção deve
apresentar a mesma distribuição de tamanho quando medida em outra direção
(ALLEN, 1997).

Como as partículas são em grande número e medidas individualmente,
esta técnica requer a análise de um número de partículas estatisticamente
significativo, o que tem demandado a utilização de programas automáticos de
análise de imagens (realizados com auxilio de microcomputadores). Este
processo inclui várias etapas (1) formação da imagem, (2) aquisição e
digitalização da imagem, (3) pré-processamento e realce, (4) segmentação, (5)
pós-processamento, (6) realização das medidas (formato, tamanho, contagem
ou outro parâmetro selecionado) e (7) processamento, análise e apresentação
dos dados (PAPINI, 2003).
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Na formação da imagem podem ser usados microscópios ópticos (luz
refletida ou transmitida) ou eletrônicos (varredura ou transmissão) (ALLEN,
1997).

3.3.2. Análise térmica

A análise térmica é definida como um grupo de técnicas nas quais uma
propriedade física de uma substância elou seus produtos de reação é medida
como função da temperatura, enquanto a substância é submetida a um
programa controlado de temperatura (GIOLlTO e IONASHIRO, 1988). A
termogravimetrialtermogravimetria derivada (TG/DTG),

a análise térmica

diferencial (DTA) e a calorimetria exploratória diferencial (DSC) são as técnicas
termoanalíticas mais difundidas e empregadas para o desenvolvimento de
diferentes estudos e aplicações a grande variedade de matérias (OZAWA,
2000).

o caráter

multidisciplinar dessas técnicas tem despertado o interesse

dos pesquisadores das mais diversas áreas da ciência aplicada. No campo das
ciências farmacêuticas, as técnicas termoanalíticas vem sendo utilizadas nos
últimos 30 anos e o crescente interesse é evidenciado pela publicação do livro
"Pharmaceufica/ Therma/ Ana/ysis" em 1989 (FORD e TIMMINS, 1989).
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A termogravimetria é um método analítico, quantitativo e comparativo
capaz de produzir resultados rápidos e reprodutíveis. Pode ser usado no
controle de qualidade de medicamentos melhorando o produto final a partir da
determinação da estabilidade térmica, por métodos cinéticos isotérmicos e não
isotérmicos. Estes métodos são mais fáceis de serem empregados para
determinações quantitativas (FORO e TIMMINS, 1989).

o

estudo da estabilidade é um dos principais fatores que devem ser

avaliados no desenvolvimento das formulações farmacêuticas. Estes estudos
são realizados rotineiramente pela indústria farmacêutica, porém, requerem
longos períodos de armazenamento das amostras, sob condições controladas
de temperatura e umidade. As técnicas termoanalíticas apresentam inúmeras
vantagens nos estudos de interação entre princípio ativo e excipientes, estudo
cinético de degradação e estabilidade de formas farmacêuticas entre outras
aplicações. Embora não substituam os estudos convencionais, as técnicas
termoanalíticas mostram-se extremamente úteis em estudos de estabilidade,
possibilitando a escolha das formulações mais estáveis com extrema rapidez,
fator desejável especialmente para indústria farmacêutica (BAZZO e SILVA,
2005).
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TAN et aI. (1992) examinaram a estabilidade da tretinoína e da
isotretinoína por técnicas de microcalorimetria e CLAE. BERBENNI et aI. (2001)
empregaram técnicas de análise térmica (Calorimetria Exploratória Diferencial
- DSC, Termogravimetria - TG, Termogravimetria acoplada a infravermelho
com Transformada de Fourrier -

TG/FTIR), espectroscopia (FTIR com

refletância difusa, UV-visível), espectrometria de massas e difratometria de raio
X, para a determinação da estabilidade térmica e a caracterização físicoquimica de tretinoína e isotretinoína. Através da avaliação por DSC, foi
demonstrado que a isotretinoína funde a 180°C, enquanto que a tretinoína
funde em temperatura menor, conforme o pico no sentido endotérmico a
150°C, podendo apresentar transição de forma monocíclico-tricíclico.

A aplicação de métodos térmicos de análise, em especial o DSC e a TG,
tem

sido

de

desenvolvimento

fundamental
e

controle

importância
de

no

qualidade

estudo
de

de

produtos

caracterização,
farmacêuticos

(BUCKTON et aI., 1991).

3.3.2.1. Termogravimetria e termogravimetria derivada - TG/DTG

Técnica na qual a massa de uma substância é medida em função da
temperatura,

enquanto a substância é submetida a uma programação

controlada de temperatura. O registro é a curva TG ou termogravimétrica; o
peso deve ser colocado em ordenadas, com valores decrescentes de cima
para baixo e o tempo (t) ou a temperatura (T) em abscissas, com valores
crescentes da direita para a esquerda (GIOLlTO e IONASHIRO, 1988).
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Os experimentos para se avaliar as variações na massa de um material
em função da temperatura são executados através de uma termobalança, que
deve permitir o trabalho sob variadas condições experimentais. As curvas
geradas possibilitam obter informações quanto à estabilidade térmica da
amostra, à composição e à estabilidade dos compostos intermediários e
produto final.

Na DTG, a derivada da curva de variação de massa em função do
tempo, dm/dt, é dada em função do tempo (t) ou temperatura (T). Em outros
casos, a derivada da variação de massa com relação à temperatura, dm/dt, é
registrada como função do tempo ou da temperatura. Nestes casos, a curva
resultante é a derivada primeira da curva TG, em que uma série de picos é
obtida em função das etapas de decomposição térmica. Um patamar horizontal
na curva TG correspondente, também, a um patamar horizontal na curva DTG
uma vez que dm/dt = O. Um ponto de máximo na curva DTG é obtido quando a
curva TG apresenta um ponto de inflexão em que a massa está sendo perdida
mais rapidamente. A curva DTG, geralmente, apresenta as informações de
forma visualmente mais acessível (maior resolução), além de permitir, a partir
da altura do pico, a qualquer temperatura, obter a razão de âm naquela
temperatura, como também, permitir a pronta determinação da T máx (onde âm
ocorre mais rapidamente).
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3.3.2.2. Calorimetria exploratória diferencial- DSC

DSC é a técnica na qual se mede a diferença de energia fornecida à
substância e a um material de referência , em função da temperatura, enquanto
a substância e a referência são submetidas a uma programação controlada de
temperatura (GIOLlTO & IONASHIRO, 1988). De acordo com o método de
medição utilizado, há duas modalidades: o DSC com compensação de potência
e o DSC com fluxo de calor.

No DSC com compensação de potência, a amostra e referência são
aquecidas em compartimentos distintos, tornando possível manter a amostra e
a referência em condições isotérmicas. Neste caso, se a amostra sofre
alterações de temperatura devido a um evento endotérmico ou exotérmico em
função do aquecimento ou resfriamento, ocorre uma modificação na potência
de entrada do forno correspondente, de modo a se anular esta diferença
(WENDLANDT, 1985). No DSC com fluxo de calor, a amostra e a referência
são colocadas em cápsulas idênticas, localizadas sobre um disco termoelétrica
de constantan (liga metálica constituída de cobre e níquel), e aquecidos por
uma única fonte de calor.

Assim, o calor é transferido através do disco para a amostra e a
referência, onde o fluxo de calor diferencial entre os dois é controlado por
termopares conectados abaixo das cápsulas. Dessa forma, a diferença no fluxo
de calor da amostra e da referência é diretamente proporcional à diferença de
potência das junções dos termopares (WENDLANDT, 1985).
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3.3.2.3. Aplicações dos métodos terrnoanalíticos no estudo da cinética de
degradação térmica

o fato

que a temperatura é alterada na análise térmica significa que

considerações especiais deverão ser dadas aos fatores termodinâmicos e
cinéticos. Fatores termodinâmicos relacionam-se com condições de equilíbrio a
qualquer temperatura. Nos cinéticos, a ênfase é sobre a velocidade da reação
(SILVA, 1998).

Experimentos com perda de massa correspondem a processos que são
heterogêneos por definição e que se mostram complicados pelos passos
químicos e físicos considerados na fase condensada. Os processos de
degradação, geralmente, consistem de inúmeros passos cada um com seu
particular conjunto de parâmetros cinéticos, devendo-se assumir que valores
idênticos ou médios são suficientes para bem representar o processo como um
todo.

O fato de que a temperatura é alterada na análise térmica significa que
considerações especiais deverão ser dadas aos fatores termodinâmicos e
cinéticos. Fatores termodinâmicos relacionam-se com condições de equilíbrio a
qualquer temperatura. Nos cinéticos, a ênfase é sobre a velocidade de reação
(SILVA, 1998).
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Quando se trata especificamente de fatores cinéticos, admite-se que o
processo

normal

de acompanhamento de uma reação é executar o

experimento em uma série de temperaturas. Isto representa o método
isotérmico e na decomposição no estado sólido a reação é dada pelo gráfico da
fração decomposta a contra o tempo t, mantendo-se a temperatura constante e
repetindo para o experimento com diferentes temperaturas. Pode-se assim
elucidar-se o mecanismo de reação a ser identificado, a velocidade específica
e a constante de reação K(T) a ser determinada para cada temperatura. Com o
gráfico do log K(T) x K(T), onde T é a temperatura, em graus Kelvin, do
experimento isotérmico correspondente, os termos de Arrhenius, os termos
pré-exponenciais A e a energia de ativação E, poderão ser estabelecidos.
De acordo com OZAWA (1965), vários tipos de materiais têm sido
estudados por TG, registrando-se variações na massa de amostras aquecidas
a uma razão de aquecimento constante. Os inúmeros métodos propostos para
a obtenção de parâmetros cinéticos de dados de TG, embora complicados,
poderão ser classificados em duas classes, sendo que em ambas as
velocidades de decomposição deverão ter a seguinte forma:

-dW I dt = A exp (-.1.E/RT) W n

Onde W é a fração de massa residual da amostra; T é a temperatura
absoluta; R é a constante dos gases; t é o tempo e A, .1.E e n, o fator préexponencial, a energia de ativação e a ordem da reação, respectivamente.
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13 (razão de aquecimento) pela temperatura

absoluta recíproca para um dado valor de fração de massa poderão originar
uma linha reta, de cuja inclinação tira-se a energia de ativação. Em outras
palavras, se as curvas TG são dadas com um gráfico de fração de massa por
temperatura absoluta recíproca para várias razões de aquecimento, as curvas
poderão ser sobrepostas. A linha lateral é proporcional ao logarítmo da razão
de aquecimento da curva característica. Através de sobreposições são obtidas
as curvas TG principais, as quais representam uma curva padrão mais apurada
que aquelas individuais. Este procedimento torna possível a comparação
mútua dos dados termogravimétricos a diferentes razões de aquecimento
(SILVA1998).

3.3.3. Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)

A cromatografia é um método físico-químico de separação. Esta
fundamentada na separação diferencial dos componentes de uma mistura, que
ocorre devido a diferentes interações entre duas fases imiscíveis, a fase móvel
e a fase estacionária. A grande variedade de combinações entre fases móveis
e estacionárias torna-a uma técnica extremamente versátil e de grande
aplicabilidade. A CLAE surgiu na década de 60 com base nas teorias
instrumentais desenvolvidas originalmente para a cromatografia gasosa (CASS

e DEGANI, 2001).
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A separação de compostos por CLAE envolve interação entre soluto,
fase estacionária e fase móvel, as quais podem ser pontes de hidrogênio,
interações eletrostáticas, hidrofóbicas ou forças de Van der Waals, entre
outras. Os métodos de separação podem então ser classificados de acordo
com a natureza destas interações. São eles: cromatografia líquida em fase
reversa, em fase normal, por pareamento de íon, por troca iônica e por
exclusão. A escolha do modo mais adequado vai depender da natureza, massa
molecular, polaridade e caráter iônico do soluto (CASS e DEGANI, 2001).

A sílica-gel é a matéria-prima mais importante das fases estacionárias
usadas na CLAE. É um material versátil, podendo ter sua superfície alterada
por derivação química dos grupos silanóis, possibilitando o surgimento das
fases ligadas polares (ciano, diol e amino, etc.) ou apoiares (butila, octila ou Ca,
octadecila ou C1a, etc.). Tradicionalmente as fases ligadas não polares são
conhecidas por fases reversas. A cromatografia de fase reversa é o modo mais
empregado e envolve a separação de compostos com base na sua
hidrofobicidade, por meio do uso de uma fase estacionária não polar e de uma
fase móvel polar. Assim a diminuição da polaridade da fase móvel é
acompanhada da diminuição da retenção do soluto (WESTON e BROWN,
1997).

A separação de compostos iônicos tende a ser mais complexa do que a
de moléculas neutras. A maior parte das substâncias farmacêuticas e
cosméticas contém funções ionizáveis como ácidos carboxílicos e amino
grupos. A separação de compostos ionizáveis pode ser conseguida por
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supressão iônica (uso de tampão na fase móvel e controle de pH a fim de
deslocar o equilíbrio da dissociação da espécie para a forma não dissociada ou
mais hidrofóbica, aumentando assim a retenção nas colunas de fase reversa) ,
por pareamento iônico ou usando colunas de troca iônica (CASS e DEGANI,
2001 ).

Enquanto na cromatografia em fase normal a fase estacionária é mais
polar do que a fase móvel, no modo reverso a fase móvel é mais polar do que a
fase estacionária. A cromatografia por fase reversa é mais usada na CLAE,
uma vez que permite a separação de uma variedade de solutos e uso de fases
móveis aquosas.

o

princípio da retenção em fase reversa é a hidrofobicidade. A

separação em fase reversa se deve principalmente a interação entre a parte
não-polar do soluto e a fase estacionária, isto é, a repulsão desta parte do
soluto pela fase aquosa (CASS e DEGANI, 2001).

As normas de boa prática de fabricação vigentes exigem que os
métodos de testes, utilizados para assegurar as conformidades dos produtos
farmacêuticos em relação às especificações estabelecidas, devem atender
padrões adequados de exatidão e reprodutibilidade.
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A validação de um método analítico é definida como sendo um processo
através do qual, estudos de laboratórios são utilizados para garantir que o
método em questão atenda às exigências desejadas (BRITTAIN, 1998).

De acordo com

a Farmacopéia Americana,

os parâmetros de

desempenho analítico a serem avaliados são: precisão, exatidão, seletividade,
linearidade e variação, resistência e robustez.

3.3.4. Metodologia analítica para determinação da isotretinoína

A cromatografia sempre representou a técnica analítica preferida para a
análise dos retinóides e a CLAE tornou-se, o método analítico predominante
para a separação e quantificação dos retinóides, tanto em amostras biológicas,
quanto em formas farmacêuticas. Ao todo, há um vasto número de retinóides
naturais e sintéticos com diferentes polaridades e o desenvolvimento de um
método analítico que possa separar todos os retinóides em somente uma
análise cromatográfica tem demonstrado ser uma tarefa muito difícil. Deste
modo, as condições cromatográficas são muitas vezes elaboradas para cada
aplicação analítica pretendida (GUNDERSEN et aI., 2001).

Devido à fotolabilidade, à sensibilidade ao calor e à oxidação dos
retinóides, sua

determinação

quantitativa

em

formas

farmacêuticas

é

importante para o controle de qualidade do produto final e para ensaios
indicativos de estabilidade (GATTI et aI., 2000).
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Foram descritos inúmeros métodos cromatográficos para determinação
e quantificação de isotretinoína. O método analítico atual descrito pela
Farmacopéia Americana (USP, 2007) é a CLAE fase-normal para análise da
isotretinoína em produtos farmacêuticos .

Dentre todas as técnicas cromatográficas descritas na literatura,
considerando a viabilidade de execução e obtenção de resultados satisfatórios,
a técnica de CLAE em fase reversa tem sido o método de escolha para a
análise dos retinóides, apresentando melhor desempenho que CLAE em fase
normal (GUNDERSEN et aI., 2001). Várias condições cromatográficas foram
testadas para a determinação simultânea dos compostos retinóides, utilizando
diferentes solventes em diferentes porcentagens, em condições isocráticas ou
em gradiente de eluição, assim como em fase normal e em fase reversa
(Tabela 1).
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Tabela 1. Metodologias analíticas por cromatogratia líquida de alta eficiência

para determinação dos retinóides.
Matriz

Coluna

Fase móvel

Detector
(nm)

Referência

Creme egel

Phenomenex
Nucleosir 5 IJm C18
100 A, 250x4.6 mm

TFA 0,01%1 ACN
(15:85)

UV
342nm

TASHTOUSH,
etal.,2007

Cápsula

Nucleosil® 100-3 C18
HD, 15Ox4.6 mm

Metanol/águalácido
acético 100%
(80:19,5:0,5)

UV
355nm

TAYLOR e
KEENAN, 2006

Cápsula

Phenomenex
Prodigy® 5 ODS3
2SOx3,2 mm

ACN/etanoVácido
acético glacial 1%
(68:8:24)

Fluorescênc
ia Àem= 520
nmcom
Àex= 350
nm

GAni, eta!.,
2000

Forma
farmacêutica

Phenomenex Luna®
3IJm C18180x4,6
mm
Phenomenex
Prodigy®
5 OD~, 25Ox3,2 mm

1- metanol/10 mM
acetato de amônio
(75:25)
2-metanollTHF (84:16)
3-ACN/etanoIITHF
(73:25:2)

GATIl, et aI.,
2001

Plasma

Zorbax® 5 IJm OOS
25cmx4,6mm

ACN 0,5%/ácido
acético (85:15)

UV
(À=350nm)
Fluorescênc
ia Àem= 520
nmcom
Àex= 350
nm
UV 365 nm

Cápsula

Lichrospher® 100
RP-1851Jm

ACN/acetate de
amônio 1% (90: 1O)

UV340nm
e SOOnm

CAVIGlIOll, et
aI. ,2000

Plasma

Lichrospher® SI60
25Ox4 mm

Hexano/diclorometano/
dioxano com 1% de
ácido acético (78:18:4)

UV 360 nm

LEFEBVRE et
ai. 1995

Plasma

Inertsil Sílica® 100-5
4,6mmx25cm

1 n-hexano/2propanoVácido acético
glacial (1000:4,3:0,675)
2 n-hexano/2propanol/ácido acético
glacial
(1000:17,5:0,675)

UV 350 nm

MIYAGI, et aL,
2001

Plasma

Nova Pak® C18

1-metanollACNITHF
5% (65:35)
2-ácido acético aquoso
2%

UV350nm

DISDIER, et aI.
1996

Cremes, géis
e cápsulas

Spherisorb ODSf) 2
25Ox4,6mm

MetanollACN/ácido
acético glacial 0,05%
(42,5:32,5:25)

UV 360 nm

SIMMONS et
aI. 1997.

GADDEe
BURTON,1992
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IV. MATERIAIS E METODO~

4.1. Material

4.1.1. Amostras

Todas as amostras, indusive o produto de referência, empregados neste
trabalho foram adquiridas em farmácias e drogarias na região da grande São
Paulo.

.. Produto de referência (amostra liA")

Embalagem: cartucho de papelão lacrado, contendo três blisfers, com 10
cápsulas em cada. As cápsulas estão totalmente embaladas em blisfer de
alumínio, opaco, evitando contato direto com a luz.

Forma farmacêutica e apresentação: cápsulas de gelatina mole contendo
20 mg de isotretinoína por cápsula.

Composição: ingrediente ativo: 13-cis-retinóico (isotretinoína). Excipientes:
óleo de soja, cera amarela, óleo de soja hidrogenado e óleos vegetais
parcialmente hidrogenados.
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Cuidados de armazenamento: as cápsulas devem ser armazenadas em
temperatura ambiente (abaixo de 30°C).

Lote analisado - 84126; Validade: 24 meses - 11/2008.

J-. Produto similar (Amostra "8")

Embalagem: cartucho de papelão lacrado, contendo três blisters, com 10
cápsulas em cada. As cápsulas estão embaladas em blíster de alumínio e
plástico. Assim sendo, as cápsulas ficam em contato direto com a luz quando
retiradas da caixa.

Forma farmacêutica e apresentação: cápsulas de gelatina mole contendo
20 mg de isotretinoína por cápsula.

Composição: ingrediente ativo: 13-cis-retinóico (isotretinoína). Excipientes:
Gelatina, glicerina,

FD&C Red no.1, dióxido de titânio, metilparabeno,

propilparabeno, água purificada, óleo de soja hidrogenado, cera branca,
edetato dissódico, butilidroxinisol, óleo de soja.

Cuidados de armazenamento: as cápsulas devem ser armazenadas em
temperatura abaixo de 25°C e protegidas da luz.

Lote analisado - lote 1623440; Validade: 24 meses - 02/2008.
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... Produto genérico (Amostra "C")

Embalagem: cartucho de papelão lacrado, contendo três blisters, com 10
cápsulas em cada. As cápsulas estão embaladas em blíster de alumínio e
plástico. Assim sendo, as cápsulas ficam em contato direto com a luz quando
retiradas da caixa.

Forma farmacêutica e apresentação: cápsulas de gelatina mole contendo
20 mg de isotretinoína.

Composição: ingrediente ativo: 13-cis-retinóico (isotretinoína). Excipientes:
Gelatina, glicerina,

FD&C Red no.1, dióxido de titânio,

metilparabeno,

propilparabeno, água purificada, óleo de soja hidrogenado, cera branca,
edetato dissódico, butilidroxinisol , óleo de soja.

Cuidados de armazenamento: as cápsulas devem ser armazenadas em
temperatura abaixo de 25°C e protegidas da luz.

Lote analisado - lote 1638539; Validade: 24 meses - 04/2008.
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4.1.2. Padrão

Padrão USP de referência - isotretinoína cat. 1353500, grau de pureza
de 99,1% (United States Pharmacopeia). Sob a forma de pó cristalino amarelo
alaranjado. Absorção máxima UV 355 nm. Protegido da luz, em atmosfera
inerte em refrigerador (+2 °C a +8 CC). Validade, 30 de Dezembro de 2007.

4.1.3. Reagentes e solventes

i- Acetona grau p.a. (Caal®);
~ Acetonitrila grau cromatográfico (Merck®);

4. Ácido trifluoroacético grau cromatográfico (TFA) (Merck®);

.... Tetraidrofurano grau p.a. (THF) (Merck®);
~ Água destilada;

4. Água obtida pelo sistema Milli Q® (Millipore®);
4-

Óleo de soja, grau farmacêutico, 100% de pureza (Blanver®).
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4.1.4. Vidrarias e acessórios

..... Cadinho de alumínio para análise térmica;

4- Cadinho de platina para análise térmica;

J.. Coluna cromatográfica LiChrospher® 100 RP-18 (125 x 4mm, 5I-1m),
(Merck®);

4- Seringa de vidro 100 I-IL (Hamilton®);
4.. Sistema de filtração a vácuo para fase móvel;
~

Unidade filtrante HV em PE com membrana Durapore 0,451-1m 13mm,
não estéril (Millipore®);

~ Membrana filtrante HV Millex 0,451-1m 47mm (Millipore®);

•

Pipeta automática (Eppendorf~\

~

Balões volumétricos âmbar;

4-

Vidraria âmbar.

4.1.5. Equipamentos

.... Aparelho de ultra-som (Unique®) - modelo USC 1450;
i- Aparelho medidor de pH DM 21 (Digimed®) - modelo TE 901;
*- Balança analítica AG 200 (Gehaka®);
~ Balança analítica (Ohaus®);

4- Balança analítica (Mettler-Toledo®);
4- Célula calorimétrica DSC (Shimadzu®) - modelo DSC-50; com software
Therma/ Ana/ysis Worksfafion, TA-60WS;
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+- Termobalança (Shimadzu®) - modelo TGA-50; com com software
Therma/ Ana/ysis Workstation, TA-60WS;
~ Cromatógrafo Hp® série 1100 dotado de duas bombas um detector

UV-VIS e Fluorescência e forno aquecedor de colunas;

J- Cromatógrafo
quaternária,

Argilent®
injetor

-

modelo

automático,

1100,

constituido

degaseificador,

de

detector

bomba
UV-VIS.

Equipamento calibrado e qualificado - validade 07 de novembro de
2007.
...

Malvern®, modelo - Mastersizer S long bed Ver. 2.19;

~ Microscopia de Luz Polarizada (Carl Zeiss®, Germany) e software

analisador de Imagem (Zeiss®),

4.2. Métodos

4.2.1. Determinação do tamanho de partículas

4.2.1.1. Difração à laser

A análise de determinação do tamanho de partícula foi efetuada em
equipamento da marca Malvern®, modelo Mastersizer S long bed Ver. 2.19,
que permite realizar medidas de tamanho de partícula no intervalo de 0,05 !-Im
a 3,5 mm. O equipamento conta com uma série de acessórios, possibilitando a
análise de materiais particulados de natureza diversa, seja mediante dispersão
em meio liquido ou em ar. Os acessórios são escolhidos em função das
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características da amostra a ser analisada e das condições de execução do
ensaio.

A verificação do sistema é efetuada pelo menos uma vez ao ano com
base em um retículo de referência de difração certificado, de validade
indefinida, constituído por discos circulares de cromo depositados sobre um
substrato de vidro. Este retículo também conta com certificado de análise
segundo método de referência para verificação de calibração de instrumentos
de determinação de tamanho de partículas por laser, efetuado pelo fabricante .

Condições experimentais:

i- Meio de dispersão: Acetona;
i

Rotação da bomba: 70%;

~

Tipo de acessório: MS-1 ; small volume sample dispersion unit;

4- Intervalo de medida (lente): 0,05 a 900 IJm (lente 300 RF);
~ índice de refração considerado: Presentation = 3QHD (1.7290, 0.1000,

1.3300);
L Número de medidas por determinação: 1.000 ("measure sweeps");

i- Número de determinações consideradas: 1O;
... Tipo de distribuição: Material polidisperso;

L Temperatura: Ambiente (+/- 22°C).
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Preparação da amostra:

o conteúdo

de uma cápsula foi disperso em acetona, a adição da amostra

foi efetuada até obter-se uma concentração de partícula (concentração óptica)
entre 5 e 25 %. A determinação da distribuição do tamanho de partícula foi
realizada

em

três

séries

de

dez determinações.

Cada

conjunto

de

determinações compreende a execução automática de 10 determinações de
mil campos (totalizando, portanto, 10.000 medidas, de modo a garantir a
representatividade da análise).

4.2.1.2. Microscopia

A visualização do tamanho de partícula foi realizada por Microscopia de
Luz Polarizada (ZEISS) e Software analisador de Imagem (ZEISS). Uma gota
de cada amostra foi depositada sobre uma lâmina.
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4.2.2. Análise térmica

4.2.2.1. Termogravimetria e termogravimetria derivada

As curvas TG/DTG foram obtidas a partir da termobalanças modelo
TGA-50 (Shimadzu®). Essa termobalança detecta variações de massa da
ordem de 1 IJg e sua capacidade máxima é da ordem de 200 mg. O forno opera
a temperatura ambiente até cerca de 1000°C. Os experimentos foram
executados empregando cadinho de platina, atmosferas dinâmicas de ar
comprimido (50 mLlmin) e razão de aquecimento de 10°C/min (temperatura
ambiente a 800°C). A massa da amostra foi em torno de 5,0 mg. Todas as
curvas TG/DTG foram corrigidas com subtração da linha base (curva TG obtida
nas mesmas condições analíticas e utilizando o cadinho vazio). Periodicamente
as condições da instrumentação são verificadas empregando amostra padrão
de oxalato de cálcio monoidratado (CaC204.H20), pois apresenta três perdas
de massa bem definidas e características.

Para a avaliação dos parâmetros cinéticos, utilizou-se o mesmo sistema,
obtendo-se curvas TG/DTG nas razões de aquecimento de 2,5; 5,0; 10; 15;
20°C/min, atmosfera dinâmica de ar e massa de amostra de ± 5,0 mg em
cadinho de platina. Para o tratamento dos dados, empregou-se o software de
cinética instalado no sistema.
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4.2.2.2. Calorimetria exploratória diferencial

As curvas DSC foram obtidas a partir da célula DSC-50 da Shimadzu®.
Usou-se cápsula de alumínio parcialmente fechada, razão de aquecimento de
10°C/min, atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mUmin), massa de amostra
entre 1 - 2 mg, no intervalo de 25 - 500°C.

o equipamento foi

calibrado usando-se para talos metais índio e zinco ,

de pureza 99,99%, com pontos de fusão, respectivamente, em 156.6°C e
419,5°C, calculando-se o fator de correção conforme especificação do
fabricante. O fluxo de calor foi ajustado conforme a entalpia de fusão do
elemento do índio metálico (28.45 J/g).

As curvas em branco para os ensaios foram obtidas nas mesmas
condições e utilizando cadinhos vazios, em ambos os sensores (amostra e
referência) .
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4.2.3. Cromatografia líquida de alta eficiência

4.2.3.1. Desenvolvimento e otimização dos parâmetros cromatográficos

Com base em dados fornecidos pela literatura, foram efetuadas várias
tentativas

de

separação

e

análise quantitativa da

isotretinoína.

Para

estabelecer a fase móvel ou sistema eluente ideal, várias combinações de
solventes

foram

empregadas

em

diferentes

proporções.

As

vazões

experimentais foram aquelas compatíveis com a coluna cromatográfica. O
comprimento

de

onda

empregado foi

aquele

descrito

pela

literatura

(TASHTOUSH et aI., 2007). Após estudos sistemáticos, para padronização do
método proposto foram fixados os seguintes parâmetros cromatográficos:

1. Coluna cromatográfica: .!:iChrospher® 100 RP-18 (125 x 4 mm, 5pm),
2. Vazão: 1,0 mUmin;
3. Temperatura: temperatura do local de trabalho 24°C ± 1°C;
4. Volume de injecão: 20 1-1 L;
5. Detecção: UV 342 nm
6. Fase móvel: ácido trifluoroácetico 0,01 % (TFA):acetonitrila (15:85, v/v%).
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4.2.3.2. Preparo da fase móvel

A fase móvel foi preparada em balão volumétrico, por diluição de 0,5 mL
de TFA em 500 mL de água purificada MiIliQ®, à temperatura ambiente. A
proporção de solvente orgânico foi adicionada posteriormente. O volume final
foi filtrado a vácuo em membrana filtrante de 0,45 IJm. Procedeu-se a
desgaseificação do sistema em aparelho de ultra-som por 15 mino

4.2.3.3. Validação da metodologia analítica para análise das amostras
comerciais

A validação da metodologia analítica foi baseada nas recomendações da
International Conference on Harmonisation (ICH), European Pharmacopoeia
(Ph.Eur.) e United States Pharmacopeia (USP).

4.2.3.3.1. Preparação da solução padrão

Foram pesados analiticamente 50,0 mg do padrão de isotretinoína e
transferidos para balão volumétrico de 200 mL, dissolvendo-se e completando
o volume com acetonitrila. Obteve-se solução com concentração final de 250,0
IJg de isotretinoínalmL.
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4.2.3.3.2. Construção da curva de calibração

Alíquotas de 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mL da solução padrão (250
~g/mL)

foram transferidas para balões volumétricos de 25 mL, completando-se

o volume com acetonitrila, obtendo-se soluções com concentrações finais de
5,0; 10,0; 15;0; 20; 25; 30

~g

de isotretinoína/mL.

Todas as soluções padrão foram filtradas em unidades filtrantes e
posteriormente injetada no cromatógrafo no volume de 20

~L.

A curva de calibração foi construída com valores da concentração versus
a área do pico obtida, com os seis níveis de concentração obtidos a partir da
diluição da solução padrão. A equação da reta foi calculada pelo método dos
mínimos quadrados.

4.2.3.3.3. Linearidade

A linearidade de um método analítico corresponde a sua capacidade de
fornecer resultados diretamente proporcionais à concentração da substância
em exame, dentro de uma variação conhecida. Recomenda-se para o
estabelecimento da linearidade no mínimo cinco concentrações, que devem
variar de 80% a 120% da concentração a ser analisada na determinação do
teor e de 70% a 130% na análise da uniformidade de conteúdo (USP, 2007).
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A linearidade foi avaliada através da proporcionalidade das respostas
entre a média das áreas dos picos obtidos e as concentrações do padrão
empregado para a curva de calibração.

4.2.3.3.4. Preparação das amostras

Para cada amostra comercial de 20 mg de isotretinoína por cápsula
foram pesados 20 cápsulas, individualmente, e determinado o peso médio
(Tabela 2).

o conteúdo da cápsula foi

removido diretamente com o uso de solvente

e agitação. A cápsula foi aberta com o uso de bisturi e colocada em recipiente
de vidro contendo 10 mL de THF, para que a concentração de isotretinoína
atingisse 2,0 mg/mL. Foi transferido uma alíquota de 1,0 mL da solução para
um balão volumétrico de 10 mL, completando o volume com acetonitrila,
obtendo-se uma solução de concentração igual a 0,2 mg/mL. Após a
solubilização, outra alíquota de 1,0 mL foi retirada e transferida para outro
balão volumétrico de 10 mL, o volume do balão foi completado com acetonitrila,
obtendo-se uma solução de concentração final de 20,0

~g

de isotretinoína/mL,

esse processo foi realizado para as três amostras (A, 8 e C).
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Tabela 2. Peso médio das cápsulas de isotretinoína das amostras comerciais.
Amostra

Peso médio
(mg)

OPR (%)

0,45%

Quantidade de
fármaco declarada
(mg)
20

Quantidade
excipiente
(mg)
282,2

A

302,20

B

308,08

0,93%

20

288,08

C

298,94

1,40%

20

278,94

'" Média de 20 cápsulas para cada amostra.
DPR (%) desvio padrão relativo em relação a média.

4.2.3.3.5. Teste de repetibilidade - Precisão

A precisão representa o grau de repetibilidade entre os resultados de
análises individuais quando o procedimento é aplicado diversas vezes em uma
mesma amostra homogênea, em idênticas condições de ensaio (USP, 2007).
Recomenda-se que a precisão seja estimada empregando-se no mínimo, nove
determinações de três concentrações, uma baixa, uma média e uma alta, em
triplicata de cada determinação ou, um mínimo de seis determinações da
concentração esperada (USP, 2007).

Tal parâmetro foi determinado através da análise repetitiva (dez
determinações) da amostra, na concentração de 20 IJg/mL. As amostras foram
preparadas conforme procedimento descrito 4.2.3.3.4.
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4.2.3.3.6. Teste de recuperação - Exatidão

A exatidão representa o grau de concordância entre os resultados
individuais encontrados e um valor aceito com referência. A exatidão é
calculada como a porcentagem de recuperação através do ensaio de uma
quantidade conhecida da substância em exame adicionada a um meio de
composição definida (USP, 2007).

Para a realização do ensaio, avaliou-se a concentração de isotretinoína
resultante após a adição de quantidades crescentes de padrão às soluções das
amostras. A porcentagem recuperada foi determinada comparando-se os
valores obtidos na análise das soluções amostra, antes e após a adição de
concentração conhecida de padrão.

A recuperação do método foi avaliada

para todas as amostras comerciais.

Preparou-se solução padrão de isotretinoína e amostras (200 IJg/mL).
Foram transferidas alíquotas da solução padrão e da amostra para um balão
volumétrico de 10 mL e completado o volume com acetonitrila (em triplicata),
obtendo-se as seguintes concentrações, conforme o esquema ilustrado na
Tabela 3.
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o

percentual de recuperação (%R) foi calculado através da seguinte

equação:

R Ol10

-

Co - C"na , ' O
xl O

Cp

Onde:
R% = Porcentagem do padrão recuperada ;
Ca

= Concentração

de fármaco encontrado na amostra adicionada no

padrão;
Cna = Concentração de fármaco encontrada na amostra não adicionada
de padrão;
Cp = Concentração teórica de padrão.

Tabela 3. Esquema para obtenção das soluções para o teste de recuperação .
Quantidade de isotretinoína

(~g)

Balão
volumétrico
Padrão

Solução padrão

Solução amostra

Quantidade teórica

20,0

----------

20,0

Amostra

------------

20,0

20,0

1

5,0

20,0

25,0

2

10,0

20,0

30,0

3

15,0

20,0

35,0
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4.2.3.3.7. Determinação dos limites de detecção (LO) e de quantificação
(LQ) - Sensibilidade

o

limite de detecção é a concentração mais baixa da substância em

exame que pode ser detectada com certo limite de confiabilidade. O limite de
detecção pode ser determinado por vários métodos. O método de escolha é
baseado no desvio padrão e na inclinação da curva de calibração e é expresso
como:

Onde:
(J

=desvio padrão médio da resposta

b = inclinação da curva de calibração
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o

limite de quantificação é a concentração mais baixa da substância em

exame presente na amostra que pode ser quantificada com precisão e exatidão
aceitável. Em alguns casos o

La

é definido como a menor concentração

apresentada na curva padrão. Pode ser determinada a partir do desvio padrão
médio e da inclinação da curva de calibração. Sendo expresso como:

Li mite de quantificação = O' y 10
b

Onde:

a

=desvio padrão médio da resposta

b = inclinação da curva de calibração

O valor de b pode ser estimado a partir da curva de calibração da
substância em questão, enquanto que a estimativa do valor do a pode ser
obtido por vários caminhos, como, por exemplo, baseado no desvio padrão do
branco, ou na curva de calibração.
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RESULTADOS

5.1. Tamanho de partícula

Seguem os resultados da determinação do tamanho de partícula das
três formulações comerciais A, B e C.

o

gráfico

representa

a

distribuição

estatística

do

volume

em

porcentagem pelo diâmetro da partícula (jJm), exibindo uma sobreposição das
curvas das amostras A, B e C, pelo método de difração à laser (Figura 3).

A técnica empregada gera um resultado de distribuição do tamanho de
partícula a partir da conversão dos dados de espalhamento da luz laser. Este
procedimento considera unicamente o fenômeno físico de espalhamento da luz
e não necessita de qualquer amostra de referência para obtenção de
resultados da mesma forma a análise independe do número de partículas.
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A Tabela 4 e a Figura 4 mostram os resultados estatísticos obtidos por
difração à laser das três amostras, O histograma mostra o diâmetro médio das
partículas onde o produto A aparece três vezes menor do que o produto B e o
produto C.

Tabela 4. Distribuição do tamanho de partícula (jJm).
Amostra

D [v, 0.1]

D [v, 0.5]

D [v, 0.9]

D [4,3]

A

2,94

10,04

22,74

11,66

B

7,82

29,27

55,30

30,80

c

8,26

25,57

64,93

33,37

D [4,3] = Média da distribuição do tamanho
D [v, 0.9] = diâmetro (jJm) no qual 90% das
D [v, 0.5] = diâmetro (jJm) no qual 50% das
D [v, 0.1] = diâmetro (jJm) no qual 10% das
*tamanho medido por volume (jJm).
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A observação visual das amostras foi caracterizada também por
microscopia (Figura 5) a fim de observar a aspereza e as diferenças na
morfologia das partículas, sendo também evidenciado visualmente pela
microscopia a variação do tamanho de partícula das amostras.

Observa-se

que as partículas da amostra A estão em menor tamanho quando comparadas
com as amostras 8 e C.

Figura 5. Partículas de isotretinoína na
amostra A (A); amostra 8 (8) e na
amostra C (C). Visualização efetuada à
temperatura
de
25°C,
utilizando
microscopia de luz polarizada com
objetiva de 20X.
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5.2. Análise térmica

5.2.1. Estudo termoanalítico

As curvas TG/DTG e DSC (Figura 6) obtidas sob atmosfera dinâmica de
ar e N2 , evidenciaram que a espécie é termicamente estável até - 110°C. As
curvas TG/DTG mostram dois eventos principais de perda de massa
característico da decomposição térmica da isotretinoína (padrão, sob a forma
de pó). A curva DSC evidenciou um evento endotérmico com temperatura de
pico em 181°C característico da fusão dessa molécula.
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As curvas TG/DTG e DSC sob a atmosfera dinâmica de ar e N2 ,
evidenciaram o comportamento térmico do óleo de soja e que esse excipiente
das formulações é termicamente estável até - 200°C (Figura 7).
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As curvas TG/DTG e DSe das amostras comerciais A, B e e (sob a
forma farmacêutica de cápsulas de suspensão oleosa), obtidas em ar e N2 , as
três mostram-se similares entre si em relação ao comportamento térmico. O
processo de decomposição acompanha o perfil mostrado pelo óleo de soja. As
três amostras são termicamente estáveis até - 1800 e (Figuras 8,9 e 10).
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As

Figuras

11,

12 e 13 apresentam a comparação entre o

comportamento térmico das amostras A, B e C, através da sobreposição das
curvas TG/DTG e DSC, mostrando assim a similaridade no comportamento
térmico das amostras.
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Figura 11. Sobreposição das curvas TG das três amostras de isotretinoína, A,
B e C, obtidas a 10°C/min e sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mUmin).
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5.2.2. Cinética de degradação térmica

Um programa específico e disponível no software do sistema de análise
térmica da marca Shimadzu® que permite investigar a cinética de degradação
térmica foi aplicado ao padrão, e as amostras A e S, para a obtenção de
parâmetros cinéticos. Usou-se o modelo de OZAWA (1965) para o tratamento
dos dados termogravimétricos, os quais foram obtidos a partir do aquecimento
das amostras até 600°C em razão de aquecimento (2,5; 5; 10; 15; 20°C/min),
sob atmosfera dinâmica de ar (50 mUmin).

A Figura 14 apresenta as curvas TG do padrão de isotretinoína (sob
forma de pó), para as diferentes razões de aquecimento, relacionando os
valores percentuais de perdas de massa com aqueles de energia cinética
envolvida na etapa de decomposição da amostra. Para a aplicação do método
de OZAWA (1965), recomenda-se considerar apenas os processos de
decomposição térmica que ocorrem em uma única etapa e bem definida.
Desse modo, para o tratamento cinético considerou-se a etapa de perda de
massa entre 26 e 300°C e percentagens de massa de 96,28 a 66,49%. Os
valores de energia cinética do processo mostram-se da ordem de 89 a 78
KJ/mol.
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Figura 14. Curvas TG do padrão de isotretinoína em atmosfera dinâmica de
ar (50 mUmin) e razões de aquecimento de 2,5; 5; 10; 15; 20°C/min.

A Figura 15 mostra as curvas para a determinação da energia de
ativação do padrão de isotretinoína que relacionam o logaritmo da razão de
aquecimento ao inverso da temperatura. Isso possibilita a obtenção das
conversões para os fenômenos de decomposição da amostra.
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Figura 15. Curvas do logaritmo da razão de aquecimento em função
da temperatura (Iog A x 1fT) para a amostra de padrão de isotretinoínao

A relação entre a massa residual da amostra pelo tempo reduzido é
mostrada na Figura 160 No caso, a ordem de reação proposta para o
entendimento dos fenômenos relacionados com o processo de decomposição
térmica sugere um processo de degradação de ordem 2,0 para o padrão de
isotretinoína, uma

vez

que

nessa

situação

os

valores

experimentais

apresentaram melhor correlação com a curva teórica. A energia cinética média
envolvida foi de 83 KJ/mol e um fator de freqüência 1,195 x 108 min o
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Figura 16. Gráfico da função G (x) pelo inverso da temperatura
para a isotretinoína padrão.

A Figura 17 apresenta as curvas TG da amostra A, para as diferentes
razões de aquecimento, relacionando os valores percentuais de perdas de
massa com aqueles de energia cinética envolvida na etapa de decomposição
da amostra. Para a aplicação do método de OZAWA (1965). Para o tratamento
cinético considerou-se a etapa de perda de massa entre 26 e 400°C e
percentagens de massa de 98,88 a 89,89%. Os valores de energia cinética do
processo mostram-se da ordem de 64 a 57 KJ/mol.
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Figura 17. Curvas TG da amostra A em atmosfera dinâmica de ar
(50 mLlmin) e razão de aquecimento de 2,5; 5; 10; 15; 20°C/min.

A Figura 18 mostra as curvas para a determinação da energia de
ativação da amostra A que relacionam o logaritmo da razão de aquecimento ao
inverso da temperatura. Isso possibilita a obtenção das conversões para os
fenômenos de decomposição da amostra.
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Figura 18. Curvas do logaritmo da razão de aquecimento em
função da temperatura (Iog A x 1fT) para a amostra A

A ordem de reação proposta para os fenômenos de decomposição
térmica parece estar de acordo com um processo de degradação de ordem 2,1
para a amostra A, como pode ser observado na Figura 19. A energia cinética
média envolvida foi de 61 KJ/mol e um fator de freqüência de 2,342 x 104 mino
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Figura 19. Gráfico da função G (x) pelo inverso da temperatura
para a amostra A.

A Figura 20 apresenta as curvas TG da amostra S, para as diferentes
razões de aquecimento, relacionando os valores percentuais de perdas de
massa com aqueles de energia cinética envolvida na etapa de decomposição
da amostra. Para a aplicação do método de OZAWA (1965). Para o tratamento
cinético considerou-se a etapa de perda de massa entre 26 e 400°C e
percentagens de massa de 98,04 a 82,39%. Os valores de energia cinética do
processo mostram-se da ordem de 56 a 65 KJ/mol.

81

Resultados

100 I-

-

~

~

I

(I)

:E

60

~

40 ...

~m

[%]

-

<:::t .-.

"

80

tU
In

eu

<::::::

2~S"C,tnin

-10OC,min

-1SeC-mio
'- '\ '- -20"Cknin

Energia cinética
[kJ/mol]
56,01

98,04

94,13

56,28

90,22

58.68

86,30

61.59

82,39

64,83

média

59,48

100

200

300

480

Temperatura rC)
Figura 20. Curvas TG da amostra B em atmosfera dinâmica de ar
(50 mUmin) e razão de aquecimento de 2,5; 10; 15; 20°C/min.

A Figura 21 mostra as curvas para a determinação da energia de
ativação da amostra B que relacionam o logaritmo da razão de aquecimento ao
inverso da temperatura. Isso possibilita a obtenção das conversões para os
fenômenos de decomposição da amostra.
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A ordem de reação proposta para os fenômenos de decomposição
térmica parece estar de acordo com um processo de degradação de ordem 0,2
para a amostra B, a energia cinética média envolvida foi de 59 KJ/mol e um
fator de freqüência de 1,581 x 10" mino como pode ser observado na Figura 22
que apresenta o gráfico de G (x) pelo inverso da temperatura.

83

Resultados

Energia cinética
Ordem
Fator de freqüência

0,20

59,48 KJ/mol

/~/

0,2
1,581 x 104 min

",..-""
,P"

./"

lS.

//
,,/

Op10

. ./'

/
./

C)

//
...,,1'

/"
,,/

"..//

OpOO
I

0,50

"

~

I

1,00

•

,

I

1,so

•

I

•

•

I

2,00 x10-5

Tempo reduzido (min)

Figura 22. Gráfico da função G (x) pelo inverso da temperatura
para a amostra B.

Devido à similaridade apresentada entre as amostras B e C nos
resultados de analise térmica e por serem produzidas pelo mesmo fabricante,
não foi realizado o estudo de cinética de degradação térmica para amostra C.
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5.3. Cromatografia líquida de alta eficiência

As figuras a seguir (Figuras 23-26) mostram o perfil cromatográfico da
isotretinoína, padrão de referência e amostras, no sistema mencionado,
segundo as condições experimentais estabelecidas no item 4.2.3.1.
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Figura 23. Perfil cromatográfico da isotretinoína, padrão de referência (20
~g/mL) . Condições cromatográficas: coluna liChrospher® 100 RP-18, fase
móvel TFA 0,01 %/acetonitrila (15:85 v/v), vazão 1 mUmin; volume injetado 20
~L , detecção a 342 nm; temperatura ambiente.

mil1

85

Resultados
mAU

150
125

A

100
75

J~

50
25

o

r

I

o

- 1 -- r---.---T ---,----,

I

I

<4

5

6

2

3

----r-- r

!

7

min

Figura 24. Perfil cromatográfico da amostra A (20 jJg/mL). Condições
cromatográficas: coluna biChrospher® 100 RP-18, fase móvel
TFA
0,01 %/acetonitrila (15:85 v/v), vazão 1 mUmin; volume injetado 20 jJL,
detecção a 342 nm; temperatura ambiente.
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Figura 25. Perfil cromatográfico da amostra 8 (20 j.Jg/mL). Condições
TFA
cromatográficas: coluna biChrospher® 100 RP-18, fase móvel
0,01%/acetonitrila (15:85 v/v), vazão 1 mUmin; volume injetado 20 jJL,
detecção a 342 nm; temperatura ambiente.
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Figura 26. Perfil cromatográfico da amostra C (20 jJg/mL). Condições
TFA
cromatográficas: coluna biChrospher® 100 RP-18, fase móvel
0,01 %/acetonitrila (15:85 v/v), vazão 1 mUmin; volume injetado 20 jJL,
detecção a 342 nm; temperatura ambiente.
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5.3.1. Curva de calibração

Visando o emprego da CLAE, foi determinada a melhor concentração da
isotretinoína,

para

obtenção

da

curva

de calibração (Figura

18). As

concentrações estabelecidas foram: 5,0; 10,0; 15;0; 20; 25; 30 IJg de
isotretinoína/mL. Os dados estatísticos obtidos na determinação das curvas de
calibração estão apresentados na Tabela 5.

Curva de calibração
5000
y = 138,86x - 328,09
::::l

«

4000

R2 = o,997

E 3000
E

:

.«e

2000
1000

o
o
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15

20

25

30

35

Concentração f.I9/mL

Figura 18. Curva de calibração do padrão isotretinoína (intervalo de
concentração de 5,0 a 30,0 IJg/mL) Obtida por CLAE, fase móvel: no
comprimento de onda de 342 nm, fase móvel TFA 0,01 %/acetonitrila (15:85
v/v), vazão 1 mUmin; volume injetado 20 IJL, detecção a 342 nm; temperatura
ambiente.
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Tabela 5. Resultados estatísticos obtidos na determinação da curva de
calibração da isotretinoína por CLAE empregando o método cromatográfico
proposto.
Concentração de
Área*
Tr
%RSD
%RSD
(mAU)
leitura J,lg/mL
Tr
Área
3307,209
0,16%
3,937333
0,50%
5,0

10,0

6621 ,951

3,09%

3,917667

0,06%

15,0

10558,8

1,21%

3,879

0,38%

20,0

13910,53

1,61%

3,864

0,14%

25,0

17872,7

0,42%

3,838667

0,41%

30,0

21351 ,97

1,28%

3,832333

0,29%

* Média de três determinações para cada concentração.

% RSD - desvio padrão relativo obtido para a média de três determinações.
tr - tempo de retenção

5.3.2. Linearidade

A faixa linear de determinação que obedece a lei de Beer é
dependente do composto analisado e do tipo de detector utilizado.

A linearidade foi determinada pelos coeficientes de correlação (r),
obtido pela curva de calibração, conforme Tabela 6. O método desenvolvido
para quantificação da isotretinoína mostrou-se linear na faixa de concentração
de 5,0 a 30 I-Ig de isotretinoína/mL.
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Tabela 6. Parâmetros estatísticos relativos à
isotretinoína.
Parâmetro

curva de calibração da
Valor

Inclinação (b)

- 328,09

Intercepto (a)

138,86

Coeficiente de correlação linear (r)

0,997

Regressão linear

y= a + bx

5.3.3. Teste de repetibilidade - Precisão

A Tabela 7 apresenta os dados estatísticos obtidos nas análises das
amostras, que confirmam a precisão do método cromatográfico proposto. Os
teores percentuais de isotretinoína encontrado nas amostras comerciais pelo
método cromatográfico também pode ser observado na Tabela 7.

Tabela 7. Dados estatísticos obtidos nas análises das amostras empregando o
método cromatográfico proposto.
Valor
encontrado
(J.lg/mL)

Teor (%)

RSOfiJ
(%)

Intervalo de
confiança(b)

A

Concentração
teórica de
isotretinoína
(lJg/mL)
20,0

21 ,0

105,0

0,43

105,0 ± 0,05

B

20,0

25,7

128,5

0,70

128,5 ± 0,08

C

20,0

23,1

115,5

0,30

115,5 ± 0,04

Amostra

(A)

(8)

Média de 10 determinações.
Grau =95%
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5.3.4. Teste de recuperação - Exatidão

A recuperação do método foi avaliada para as três amostras sob a forma
farmacêutica de cápsulas, no comprimento de onda de 342 nm. As mesmas
amostras utilizadas para o teste de precisão, forma empregadas para a
realização do teste de recuperação. Os resultados obtidos estão representados
na Tabela 8.

Tabela 8. Recuperação da solução padrão adicionada às amostras analisadas
empregando o método cromatográfico proposto.
Amostra

A

B

C

Concentração
final
(J,lg/mL)
25,0

Quantidade
encontrada *
(J,lg/mL)
26,0

Resultado
(%)

30,0

31,3

103,0

35,0

36,1

100,6

25,0

30,6

98,0

30,0

35,8

101,0

35,0

40,6

99,3

25,0

28,2

102,0

30,0

32,9

98,0

35,0

37,8

98,0

* Média de 3 determinações

Média
(%)

100,0
101 ,2

99,4

99,3
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5.3.5. Determinação dos limites de detecção (LD) e de quantificação (La) Sensibilidade

Os valores obtidos na determinação dos limites de detecção e
quantificação pelo método cromatográfico proposto e validado para cápsulas
de isotretinoína estão representados na Tabela 9.

Tabela 9. Valores obtidos na determinação dos limites de detecção e
quantificação pelo método cromatográfico proposto para cápsulas de
isotretinoína.
Limite de detecção (lJg/mL)

Isotretinoína
0,34

Limite de quantificação (lJg/mL)

1,0

Parâmetro
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VI. DISCUSSAO

Por ser um composto instável que requer cuidados especiais, a
isotretinoína, desperta o interesse em estudos visando sua identificação e
quantificação em produtos farmacêuticos. O tamanho de partícula que pode
variar de produto para produto, não é um parâmetro definido pelas
farmacopéias. Assim sendo, é grande a importância da realização de
pesquisas para determinação da variação do tamanho de partícula em
medicamentos visando a realização de testes de bioequivalência.

O objetivo principal dessa pesquisa foi a caracterização da isotretinoína
e

a

avaliação

do

comportamento

desse

composto

nas formulações

farmacêuticas . Para isso foram utilizados três produtos comercializados hoje no
mercado brasileiro, que foram no trabalho codificados como amostras A, B e C.

O trabalho experimental foi iniciado pela caracterização da isotretinoína
na substância de referência e nas amostras, mediante o emprego da difração à
laser, microscopia eletrônica, e análise térmica.
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produtos estavam na forma de cápsulas gelatinosas em

suspensão oleosa, protegidos da luz e do ar em suas embalagens originais. A
isotretinoína é uma molécula muito lipofílica. Devido suas propriedades físicoquímicas, impõe limites nas opções de formulações, por isso uma formulação
contendo isotretinoína em pó, simplesmente não apresenta estabilidade
satisfatória, sendo mais estável em soluções oleosas (TAYLOR e KEENAN,
2006). Por este motivo todas as formulações são apresentadas como
suspensões em óleo.

Geralmente moléculas lipofílicas em formulação com tamanho de
partículas menor, são absorvidas mais rápidas e completamente pelo tratogastrointestinal, comparada com a mesma molécula formulada com tamanho
de partículas maior. O tamanho de partículas menor pode resultar em um
aumento das concentrações plasmáticas (CHAUMEIL, 1998). Desde que,
moléculas com tamanho de partículas maior podem não ser absorvidas
completamente e serem liberadas em um período mais longo. Conforme
descrito na literatura, fármacos com diferentes tamanhos de partícula diferem
quanto ao perfil de dissolução (MARCOLONGO, 2003) e fármacos com
absorção no estômago, podem ter uma melhora na absorção através da
redução do tamanho de partículas (RODRIGUES, 1999).
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A composição e a taxa de dissolução da cápsula também podem
influenciar a biodisponibilidade do fármaco. A biodisponibilidade é melhorada
por suspensão em óleo e pela diminuição do tamanho de partícula do princípio
ativo. Não somente é importante a quantidade de isotretinoína em cada
cápsula, mas também o tamanho das partículas do fármaco uma vez que
existe influência direta do tamanho em que as partículas se encontram com a
absorção no trato gastrointestinal.

Certamente a isotretinoína com tamanho menor de partículas será
absorvida

mais

completamente

e

mais

rapidamente,

resultando

em

concentrações mais elevadas no plasma. Já as partículas maiores são
absorvidas e liberadas em um período de tempo maior (TAYLOR e KEENAN,
2006, CHAUMEIL, 1998).

A absorção do princípio ativo é um fator que pode afetar profundamente,
tanto a eficiência da terapêutica, como acentuar os efeitos adversos do
medicamento.

O estudo baseado na caracterização do tamanho de partícula mostrou
diferenças entre as três amostras estudadas (Figuras 3 e 4 e Tabela 4). A
média da distribuição do tamanho de partículas medida pelo seu volume foi
muito similar nas amostras B e C (30,80 e 33,37, respectivamente), mas
diferiram da amostra A (11,66). As partículas nas amostras B e C são
aproximadamente três vezes maior que na amostra A

Além disso, as

observações microscópicas confirmaram a variação considerável do tamanho
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de partículas obtidas mostrando que as partículas da amostra A estão mais
uniformes e em tamanho menor quando comparadas as amostras B e C
(Figura 5).

Essa variação no tamanho de partícula pode ter uma conseqüência
terapêutica para o paciente. Por exemplo, o paciente tratado com "a mesma
dose" de um produto com tamanho de partícula menor apresentará
concentração plasmática mais elevada de isotretinoína e de seus metabólitos,
assim sendo, será exposto a uma forma mais intensiva dos efeitos terapêuticos
e dos efeitos adversos. Inversamente um paciente tratado com uma formulação
com "a mesma dose" de isotretinoína com tamanho de partícula maior, terá
uma menor exposição a isotretinoína e seus metabólitos consequentemente
menor efeito terapêutico e menor efeito adverso.

A maior conseqüência surge quando o paciente muda de formulação de
um espectro de tamanho de partícula para outro, durante o tratamento,
influenciando assim na segurança e eficácia do tratamento. Esta questão é
particularmente importante, uma vez que o médico pode não estar consciente
desta propriedade.

A análise de tamanho da partícula mostrou similaridade apenas entre as
amostras B e C, porém, o comportamento térmico foi similar entre as três
amostras analisadas (Figuras 11 e 12). A única diferença foi observada na
curva DSC da amostra A que apresentou uma exoterma com maior intensidade
(Figura 13). Quando comparada ao padrão de referência, a estabilidade
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térmica foi aumentada, comprovando a maior estabilidade da isotretinoína na
suspensão oleosa. O padrão de referência da isotretinoína é termicamente
estável até - 1100 e (Figura 6) sofrendo decomposição entre -110o e

até

380 oe; com perda de massa aproximadamente de 80%. Entre 3800 e e 600o e ,
a variação de massa foi de 19,6%. A somatória das variações de massa
indicou perda de massa total. A curva DSC (Figura 6) mostra um evento
endotérmico com temperatura de pico em 181°e, característico da fusão da
isotretinoína. Porém, simultaneamente à fusão, ocorre a perda de massa,
indicando que o material sofre decomposição térmica ou volatilização parcial
assim que funde. A rápida e acentuada perda de massa mostrou a baixa
estabilidade térmica do material no estado de fusão. A curva DSe evidenciou
que o processo de decomposição térmica é exotérmico.

Todas as amostras da isotretinoína analisadas (amostras A, B e e), são
termicamente estáveis até - 180°C (Figuras 8 a 10), porém a decomposição
térmica do material na formulação ocorre numa faixa de temperatura menor
quando comparada ao padrão. Por outro lado, se a comparação for feita com o
comportamento térmico do óleo de soja (Figura 7), excipiente das formulações ,
o processo de decomposição das amostras acompanha o perfil mostrado pelo
do óleo. Isso fica mais evidente comparando-se as curvas DSe das três
amostras, que apresentam eventos exotérmicos muito similares.
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A aplicação de métodos cinéticos baseados em TG vem sendo
amplamente relatada na literatura com o intuito de elucidar mecanismos de
reação no estado sólido, tais como, decomposição térmica, oxidação, redução,
cristalização, polimerização e desidratação de materiais (GIRON, 1990). A
análise cinética por TG consiste na utilização de relações que fornecem
informações sobre o mecanismo do processo.

Com o intuito de determinar os

parâmetros cinéticos e verificar os fatores que podem influenciar no perfil das
curvas termogravimétricas, foi proposto o estudo com a isotretinoína. A
obtenção desses dados torna-se fundamental para a padronização do método
e a realização de um estudo preciso sobre o processo de decomposição
térmica, principalmente para substâncias sólidas, uma vez que essas quando
aquecidas, acarretam no aumento dos movimentos moleculares, atômicos ou
iônicos, podendo levar a mudanças na estrutura cristalina, conduzir à
sintetização, à fusão ou à sublimação.

A partir do estudo preliminar da cinética de degradação térmica das
amostras para a obtenção dos parâmetros cinéticos, foram desenvolvidos os
cálculos de acordo com a metodologia proposta por OZAWA (1965). Percebese que a ordem de reação proposta para o entendimento dos fenômenos
relacionados ao processo de decomposição térmica corresponde a um
fenômeno de ordem 2,0, no caso do padrão de isotretinoína, uma vez que os
valores experimentais apresentaram uma melhor correlação com a curva
teórica. A energia cinética média envolvida foi de 84 KJ/mol e um fator de
freqüência 1,195 x 108 min (Figuras 14 a 16). Para a amostra A, entretanto, a
ordem de reação proposta para o entendimento dos fenômenos de
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decomposição térmica parece estar de acordo com um processo de
degradação da ordem 2,1 . As energias cinéticas médias envolvidas foram de
61 KJ/mol e um fator de freqüência de 2,342 x 104 min (Figuras 17 a 19), Para
a amostra B, uma reação de ordem 0,2 foi proposta, com energia cinética
média de 59 KJ/mol e fator de freqüência de 1,581 x 104 min (Figuras 20 a 22).
Indicando que não existem diferenças térmicas entre a amostra A e B, pois o
valor da energia cinética não obteve uma variação significativa, entretanto a
isotretinoína na forma pó apresentou uma energia cinética maior que nas
formulações. Considerando que nas amostras A e B o fármaco encontra-se
solubilizado na matriz oleosa, esse fato é consistente com o menor valor de
energia de ativação obtido para as formulações, onde a isotretinoína já esta
dissolvida.

Vários estudos de quantificação e de estabilidade da isotretinoína são
realizados em plasma e fluidos biológicos, mas poucos são feitos em
formulações farmacêuticas. No entanto, sua determinação quantitativa em
formas farmacêuticas é particularmente importante para o controle de
qualidade do produto final (GAni et ai ., 2001)

Atualmente, a CLAE é uma das técnicas mais utilizadas na quantificação
de fármacos. A maioria das farmacopéias preconiza a utilização desta técnica
em função de inúmeras vantagens que apresenta com relação à precisão,
exatidão, rapidez, seletividade e capacidade de automação. Entretanto, esta
técnica apresenta um alto custo e depende de treinamento constante de uma
equipe especializada para sua utilização.
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A isotretinoína é um composto ionizável, com valor de pKa de 4,67.
Assim sendo, a retenção desse composto por CLAE com fase reversa vai
depender principalmente do grau de ionização e consequentemente do pH da
fase móvel. Vários fatores podem influenciar na otimização de um método
cromatográfico para a análise de compostos ionizáveis. Além disso, dentre os
mais críticos está a composição e o pH da fase móvel, e a composição química
da fase estacionária.

TASHTOUSH et aI. (2007) padronizaram uma metodologia simples e
rápida para a separação e quantificação de tretinoína e isotretinoína em
formulações dermatológicas, sendo realizada em menos de 15 min, usando a
metodologia

CLAE

fase-reversa,

sob

as

seguintes

condições:

ácido

trifluoroácetico 0,01 % (TFA): acetonitrila (15:85, v/v%), e detecção no UV em
342 nm. A validação experimental confirmou a precisão e a recuperação da
metodologia, que se revelou como boa opção para quantificar e separar a
isotretinoína e tretinoína em cremes e géis.

A cromatografia líquida de alta eficiência foi proposta para quantificação
da isotretinoína nas amostras A, B e C. Foram testadas diversas condições
cromatográficas, mas, o método escolhido foi o proposto por TASHTOUSH et
aI. (2007). O método além de simples e rápido, mostrou-se eficaz na
quantificação e separação da isotretinoína em formulações farmacêuticas,
cápsulas de gelatina mole. Obteve-se o mesmo tempo de retenção (3,8 min),
tanto para o padrão quanto para as amostras (Figuras 23 a 26).
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A coluna empregada neste estudo foi a coluna LiChrospher® RP-18.
São colunas convencionais constituídas de octadecilsilano como fase ligada à
fase estacionária. O grande problema é que esse tipo de coluna é restrita para
o uso em pH na faixa de 2 a 7, visto que o pH no limite ou fora desta faixa
diminui o tempo de vida útil da coluna, com alto risco de causar corrosão no
suporte, quebra da fase ligada ou até dissolução da sílica. Por este motivo, é
importante manter o pH da fase móvel.

O maior problema encontrado foi quanto à extração quantitativa da
isotretinoína do óleo de soja, excipiente nas formulações, já que a injeção
direta da amostra no cromatográfo com o óleo de soja danifica a coluna
cromatográfica. Foram testados diferentes solventes e condições para se obter
a extração eficiente e quantitativa das amostras. O solvente escolhido foi o
THF. Com este solvente, efetuou-se a extração da isotretinoína do óleo de
soja. A partir da solução obtida com THF foram feitas outras diluições com a
fase móvel, para se obterem soluções com as concentrações desejadas.

De maneira a garantir que o método forneça informações confiáveis e
que os resultados obtidos reflitam a operação de procedimentos analíticos,
foram avaliados nesse trabalho, cinco parâmetros de validação para o método
cromatográfico proposto: linearidade, precisão, exatidão e os limites de
detecção e quantificação.
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Porém, validar um método analítico não implica que ele seja isento de
erros e que possa ser usado indiscriminadamente, o processo permite a
obtenção de informações estatísticas confiáveis, confirmando que o referido
método está adequado para o uso proposto.

Para
consideradas

a

validação
as

do

diretrizes

método

descritas

empregado
nos

neste

compêndios

estudo
da

foram

International

Conference on Harmonisation (ICH), European Pharmacopoeia (Ph.Eur) e
United States Pharmacopeia (USP).

o

método proposto mostrou-se apropriado para quantificação da

isotretinoína em cápsulas. Obtiveram-se resultados adequados em relação aos
parâmetros de validação.

A linearidade de um método analítico demonstra a capacidade do
método em gerar resultados diretamente proporcionais à concentração da
substância em exame dentro de uma variação conhecida.

Pode ser

determinada por meio da análise de regressão linear simples, a qual vai
determinar se há relação linear entre a resposta instrumental e a concentração
conhecida da substância presente na amostra.

A linearidade do método foi

determinada através da curva de calibração, na qual foi verificada a
proporcionalidade entre as diferentes concentrações do padrão e a área.
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Com os parâmetros de análise estabelecidos, foi construída uma curva
de calibração num intervalo de 5,0 - 30,0 IJg/mL (Figura 27 e Tabela 5). A
curva de calibração obtida foi analisada pelo método dos mínimos quadrados.
Obteve-se uma boa linearidade com média do coeficiente de correlação de
0,997, conforme Tabela 6, indicando que o coeficiente de linearidade está
adequado (0,99 a 1,0).

A precisão de um método analítico está relacionada com o grau de
concordância entre os valores experimentais obtidos, quando o procedimento é
aplicado repetidamente a uma mesma amostra homogênea, preparada,
independentemente em idênticas condições experimentais.

Segundo o ICH (2006), a precisão pode ser determinada em três
diferentes níveis: em nível de reprodutibilidade, repetibilidade e precisão
intermediária. A precisão em nível de reprodutibilidade corresponde ao grau de
concordância entre os valores experimentais obtidos, quando o método é
aplicado por diferentes analistas, equipamentos e laboratórios. A precisão em
nível de repetibilidade corresponde ao grau de concordância entre os valores
experimentais obtidos, quando o método é aplicado pelo mesmo analista, no
mesmo dia, no mesmo laboratório. E a precisão intermediária corresponde ao
grau de concordância entre os valores obtidos quando o método é aplicado
pelo mesmo analista, no mesmo laboratório, porém em diferentes dias. Quanto
mais próximos entre si estiverem os valores obtidos, maior será a precisão do
método.
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A precisão do método está relacionada ao desvio padrão relativo (RSD).
Os limites sugeridos na literatura para o RSD na determinação de substâncias
por métodos como CLAE, variam. Para alguns autores este deve ser menor do
que 1% ou não deve exceder 2%. Neste trabalho, a precisão do método CLAE
foi determinada pelo nível de repetibilidade.

A porcentagem do RSD foi calculada para cada amostra através da
média de dez determinações. A média da % RSD obtida para as três amostras
foi de 0,43, 0,70 e 0,30% para as amostras A, B e C, respectivamente, de
acordo com os resultados expressos na Tabela 7. O método proposto foi
preciso, indicando boa reprodutibilidade e concordância entre os resultados
obtidos.

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos na determinação do teor das
amostras A, B e C. O teor dos fármacos variou: 105,0% para amostra A,
128,5% para a amostra B e 115,5% para a amostra C. Segundo os resultados
referentes ao teor de isotretinoína, obtidos a partir da análise cromatográfica,
somente a amostra A se encontra em conformidade com o preconizado em
compêndio oficial, cuja, especificação é de 90 a 110 % do valor rotulado de
isotretinoína (USP, 2007).
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A exatidão de um método analítico expressa a concordância dos valores
experimentais obtidos com um valor teórico ou tido como verdadeiro. Neste
trabalho, a exatidão do método CLAE foi determinada a partir da recuperação
de uma quantidade conhecida do padrão adicionada na amostra, calculando-se
em seguida o porcentual de recuperação. A Tabela 8 mostra a porcentagem de
recuperação das amostras. As médias das porcentagens de recuperação
obtidas foram de 101,2, 99,4 e 99,3%, para as amostras A, B e C,
respectivamente. Considera-se que quanto mais a medida se aproxima do
valor verdadeiro mais exato é o método. Um método pode ser considerado
exato quando o intervalo dos resultados obtidos apresenta variação de ± 2,0%
do valor nominal (BRITIAIN, 1998).

o

LO de um método analítico reflete a mais baixa concentração da

substância em exame presente na amostra, que pode ser exata e precisamente
medida, nas condições pré-estabelecidas. O LO é a concentração mais baixa
da substância em exame que pode ser detectada com certo limite de
confiabilidade. A Tabela 9 apresenta os resultados de LO e LO, para o método
cromatográfico proposto na determinação da isotretinoína onde LQ é igual a
1,0 IJg/mL e LO é igual a 0,34 IJg/mL.
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VII. CONCLUSÕES
Nas condições experimentais empregadas para realizar o presente
trabalho e com os resultados obtidos, pode-se concluir que:

o

tamanho de partícula e a presença dos excipientes são dois

parâmetros importantes para assegurar o controle de qualidade
final e características do fármaco no produto a ser disponibilizado
para consumo.

J.. O tamanho de partícula é um fator conhecido, por influenciar na
absorção a partir do trato-gastrointestinal, sendo assim, um fator
importante que pode ocasionar conseqüências na segurança e
eficácia dos medicamentos. Porém, o tamanho de partícula não é
uma especificação definida nas farmacopéias. Esse parâmetro
pode variar de produto para produto, como foi verificado no
presente estudo. Houve uma variação significativa, do tamanho
de partícula entre, as amostras A, 8 e C estudadas nesta
pesquisa.
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J- A utilização segura da isotretinoína, particularmente com relação
a teratogenicidade, continua sendo um fator de preocupação.
Existem informações, que não se pode presumir, quanto ao
tamanho de partícula. Assim sendo são de grande importância
futuras pesquisas determinando o completo efeito dessa variação
em pacientes expostos ao tratamento com isotretinoína, fazendose um comparativo com testes de bioequivalência.

4- O emprego do óleo de soja como excipiente conduz a um

aumento na estabilidade térmica da isotretinoína nas formulações.
As três amostras apresentaram similaridade no comportamento
térmico. Porém a energia cinética é maior no padrão isotretinoína
na forma de pó, do que nas amostras que corresponde a uma
suspensão oleosa do produto em óleo de soja.

J..

O método cromatográfico desenvolvido mostrou-se apropriado
para quantificação in vitro da isotretinoína em cápsulas de
gelatina mole, Obtiveram-se resultados adequados para os
parâmetros de validação: linearidade, precisão, exatidão, limite de
quantificação e detecção.
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J.- No teor médio de fármacos somente a amostra A estava em

conformidade com o preconizado em compêndio oficial. Fica
evidenciada a necessidade da realização de estudos adicionais
de quantificação, estabilidade, envolvendo a isotretinoína em suas
várias formas farmacêuticas e cosméticas, desenvolvendo-se
novas metodologias analíticas. Importante também

será a

validação de métodos analíticos indicativos da estabilidade para a
identificação e quantificação dos compostos de degradação da
isotretinoína gerados nas formulações farmacêuticas.

4-

A variação entre os resultados obtidos para as três amostras,
mostra a necessidade de estudos subseqüentes de liberação do
fármaco através de sua forma farmacêutica, e de estudos in vivo.
É importante o estudo da avaliação das conseqüências dessa

variação entre os medicamentos contendo isotretinoína, com
objetivo de demonstrar a bioequivalência e biodisponibilidade das
formulações farmacêuticas disponíveis no mercado, traçando-se
um

parâmetro

a partir do

produto

de

marca

registrada.
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ASCORBATO DE MONOMETlLSILANOTRIOL EM FORMULAÇÕES
COSMÉTICAS EMPREGANDO A CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA
EFICIÊNCIA (CLAE) EM FASE REVERSA COM PAREAMENTO IÔNICO
1
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o Ascorbato de Monometi1silano1riol (AMS) apresenta às propriedades cosméticas do ácido
ascórbico. Além de ser um antioxidante e despigmentante, o AMS apresenta silício em sua
estrutura, assim sua presença em formulações tópicas tem como objetivo repor o silício
endógeno, proporcionando a regeneração do tecido. A cromatografia pode ser conceituada
como um método flsico-químico de separação, seudo que os métodos cromatográficos são
utilizados para identificação e quantificação de ingredientes. A presente investigação tem
como objetivo, a validação de metodologia analítica para determinação do ascorbato de
monometilsilanotriol isolado e em formulações cosméticas. Não há na literatura, até o
presente momento relato de método analítico para determinação do AMS em creme~, dada a
relevância desse trabalho. Foram desenvolvidas três formulações contendo lOOÁ. de AMS,
sendo dois cremes não iônicos e um gelOs materiais utilizados foram: padrão de ascorbato de
monometilsilanotriol cedido pela Polytechno Indústrias Químicas; brometo de
tet:r~butil~ôni~; metanol grau cromatográfico e água Milli -Q pIus. O ~romatofáfo
utilIZado fOI Shimadzu@ LC-I O AD VC com detector UV-VIS e a coluna SynergI-Hydro RP
CIS.' No desenvolvimento do método furam testadas diferentes fases móveis com e sem a
adição do pareador iônico. A filse móvel selecionada para validação do método analítico para
determinação do AMS foi: metanol : água (70:30 v/v); brometo de tetrabutilamônio 30 mM;
pH= 5,9,vazão de ImLlmin, detecção UV a 254 nm; apresentando resultados confiáveis. O
método validado pode ser usado na análise de funnulações tópicas na forma de creme.

Fig I. Perfil cromatográfico do AMS
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Fig 2.Pertil cromatográfico do creme contendo AMS
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Objetivo
Desenvolver e validar uma metodologia analítica para determinação do ascorbato de
monometilsilanotriol em formulações cosméticas empregando a Cromatografia Líquida de
Alta Eficiência (CLAE).
Introdução
A aplicação tópica do ácido ascórbico nas suas diferentes formas disponíveis no
mercado tem despertado grande interesse pela comunidade científica, uma vez que seus
efeitos na hidratação cutânea, atenuação de manchas e ação antioxidante, têm sido cada vez
mais observados por profissionais da área cosmética e dermatológica e pelos próprios
usuários (MAIA CAMPOS et-al, 2001).
Dentre as principais ações do ácido ascórbico estão: neutralizar ânions superóxido
(02) e oxigênios reativos. Funciona também como um antioxidante de quebra de cadeia, pois
após a transferência de um único elétron, o radical livre ascorbato tem potencial pró-oxidante
relativamente baixo. O ácido ascórbico destaca-se por ser reafirmante participando como cofator na hidroxilação da hidroxiprolina, importante aminoácido do tecido conjuntivo e das
fibras colágenas, assim, contribuí de forma significativa para a formação de novas fibras
colágenas, melhorando a elasticidade e firmeza cutânea, maior alvo do envelhecimento
(SANCHES et-al., 1997).
Sendo o uso do ácido ascórbico em formulações cosméticas inviável devido à baixa
estabilidade do ativo em solução aquosa, pois esse sofre oxidação em formulações como: géis,
emulsões 0/A; cientistas têm buscado desenvolver derivados do ácido ascórbico com ação
similar, mas que apresentem estabilidade química superior e com permeação percutânea
equivalente (MAIA CAMPOS et-al., 2000).
Para viabilizar sua utilização, vários derivados do ácido ascórbico foram
desenvolvidos, dentre esses se destaca o ascorbato de monometilsilanotriol (AMS), cuja
estrutura química está demonstrada na Figura 1. De acordo com dados da literatura, o
ascorbato de monometilsilanotriol apresenta às propriedades cosméticas do ácido ascórbico.
Além de ser um antioxidante e despigmentante, o ascorbato de monometilsilanotriol apresenta
silício em sua estrutura, assim sua presença em formulações tópicas tem como objetivo repor
o silício endógeno, proporcionando a regeneração do tecido.
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Figura 1. Estrutura Química do ascorbato de monometilsilanotriol
A cromatografia pode ser conceituada como um método fisico-químico de separação,
no qual os constituintes da amostra a serem separados são particionados em duas fases, uma
estacionária, geralmente de grande área, e a outra um fluído insolúvel na fase estacionária,
que percorre a primeira. A fase estacionária, ou adsorvente, tem tomado várias formas no
decorrer do tempo, incluindo papel, camada delgada de sólidos sobre placa de vidro, líquidos
imobilizados, géis e partículas sólidas empacotadas em colunas. O componente que flui, ou
fase móvel, é um líquido ou um gás (WESTON; BROWN, 1997; CIOLA, 1998).
Na cromatografia de pareamento iônico o pH da fase móvel é ajustado de modo a
"encorajar" a ionização da amostra. A retenção é alcançada pela introdução de um reagente de
pareamento iônico no eluente, uma molécula orgânica dotada de carga positiva (separação de
ácidos) ou de carga negativa (separação de bases). A amostra interage com o contra-íon do
pareador e o par iônico formado terá maior afinidade pela coluna de fase reversa em função
da hidrofobicidade da cadeia carbônica do reagente pareador (SNYDER et-al., 1997).
Alguns mecanismos são postulados na tentativa de explicar a forma como ocorre a
interação entre pareador, analito e fase estacionária. Além de outros mais complexos
(formação de micelas, complexação), os mecanismos fundamentais envolveriam a interação
do pareador com o analito ionizado já na fase móvel e a posterior partição do par não
carregado com a fase estacionária c/ou então a interação do pareador com a fase estacionária,
expondo sua carga para a superficie e a posterior interação do analito de carga oposta que
passa pela coluna, o que se assemelharia com o mecanismo da cromatografia de troca iônica
(SNYDER et al., 1997).
Na cromatografia do pareamento iônico, a retenção e separação são influenciadas pelo
pH e concentração do tampão, tamanho e concentração do reagente de pareamento, tipo e
concentração do reagente de pareamento, tipo e concentração do solvente orgânico e fase
estacionária utilizada (SNYDER et al., 1997).
Sendo assim, o presente trabalho se propõe a: desenvolver e validar uma metodologia
analítica por CLAE para determinação do ascorbato de metilsilanotriol em formulações
cosméticas.
Materiais e Métodos
Materiais

Matérias-primas

As matérias-primas que se seguem foram empregadas na preparação das
formulações cosméticas: água destilada~ monoestearato de Sorbitan Etoxilado 20 OE
(Sorbiex@ 60); álcool ceto-estearílico (álcool CI618S~~ ascorbato de monometilsilanotriol
solução aquosa a I%-{ascorbosilane C~; butilhidroxitilueno - BHT; glicerina (glicerina bidestilada~~ derivado alcoxilado de glucose (glucam E-20~~ Ginkgo biloba (Ginkgo Biloba
extrato vegetal tipo hidroglicólico~ ; Ácido etilenodiamino tetraacético (EDTA) dissódico
(Versene Na2);hidraction ~; PEG-23 sheato (lipex @emulshea); PEG 7 sheabutterate
(lipex® shea PEG 7)~ shea butter oleyl Esters (Lipex@ Shea WL); Shea Butter Cetyl Esters
(Lipex @Shea W)~ hidroxipropilmetilcelulose (methocel 40-101~;óleo de Macadamia
temifolia -uso tólico cosmético; mistura de fenoxietanol e parabenos (phenoben~~ óleo de
oliva (polygreen Oliva OL); propilenoglicol e proteína de trigo hidrolisada(pró-trigo) foram
cedidos pela Polytechno Indústrias Químicas Ltda - Brasil. O C13-14 isoparafina e laureth7(sepigel@305) foi comprado da Seppic - França. O Polidimetilsiloxano (silicone DC 245) foi
comprado pela Dow Corning Brasil-Brasil.

Reagentes e Solventes
Os reagentes e solventes empregados nesse trabalho foram: brometo de
tetrabutilamônio (Sigma Aldrich);metanol grau cromatográfico (Merck) e água purificada
Milli-Q Plus (Millipore).
Equipamentos e acessórios
I. Os equipamentos e acessórios utilizados nesse estudo foram: centrífuga
Excelsa@Modelo 206 MP; centrífuga eppendorfrefrigerada modelo: 5804 R~
cromatógrafo líquido Shimadzu® LC-IO AD VC com detector UV-VIS,
sistema controlador SLC-lOA VP, injeção automática e sistema
desgaseificador DGU-14A, acoplado ao software Class vp® ~cromatógrafo
líquido Shimadzu® LC-lO AD VP com detector UV-VIS, sistema
controlador, SPD-lOA VP, injeção manua~ acoplado ao software Class VP@~
coluna Synergi-Hydro@ RP Phenomenex 150 X 4,6 rnm, partícula de 5/l, 80
~ de jOro, C 18~ estufa Biolabor® com fotoperíodo mod.13IFC~ estufa Nova
Etica ; potenciômetro DIGlMED® DM 21 e viscosímetro Brookfield®
modeloRVT.
Métodos
Preparo das formulações
Foram desenvolvidas 3 formulações cosméticas contendo 10%
de
monometilsilanotriol ascorbato, sendo 1 gel-creme e 2 emulsões contendo extratos vegetais. O
gel-creme foi obtido por pesagem dos componentes e obtido a temperatura ambiente. As
formulações na forma de emulsão foram obtidas por pesagem dos componentes e posterior
aquecimento a 75 0 C, das fases aquosas e oleosas, separadamente. A fase aquosa foi vertida
sobre a oleosa (método de emulsificação por inversão de fases) e as emulsões foram agitadas
até o resfriamento. A composição das formulações está descrita nas tabelas abaixo.

Princípio ativo
Sepigel 305®
Propilenoglicol

Concentração
2,5%
2,0%

Função
Agente espessante
Umectante

GlucamE®20®

2,0%

Umectante

Phenoben®

0,5%

Conservante

Silicone®

5%

Emoliente

DC245
Versene Naz®

0,1%

Agente

BHT®
Ascorbosilane C®
Água destilada Q.S.P 100

0,1%
10%
77,8%

quelante
Antioxidante
Veículo

Tabela 1. Descrição farmacotécnica da formulação do gel creme (FI)

Princípio ativo

Concentração

Função

Fase Aquosa
Umectante/hidratante

Hidraction ~

1%

Pró-trigo

2,0%

GlucamE®20

2,0%

Methoce140-10 1®

1%

Glicerina bi destilada

q. s.p para solubilizar methocel

Versene Naz®

0,1%

Água destilada q.s.p 100

77,7%

Umectante/hidratante
Umectante
Espessante fase aquosa
Umectante
Agente
quelante
Veículo

Fase Oleosa
Álcool C1618S®

2,5%

BHT

0,1%

Lipex®Shea PEG 7

1%

Lipex®
Emulshea

4,1%

Lipex®Shea WL

2%

Lipex®Shea W

2%

Espessante
Fase oleosa
Antioxiodante
Co-emulsionante
Tensoativo não iônico

Emoliente
Doador de viscosidade

Fase Fria
Princípio ativo
Extrato Glicólico Ginkgo biloba

2%

Phenoben

0,5%

Silicone
DC245

2%

Conservante
Emoliente

Tabela 2. Descrição farmacotécnica da emulsão contendo Ginkgo biloba associado à AMS.

PrincíDio ativo
Fase Aquosa

Concentração

Hidraction NMf"'l

1%

Pró-trigo

2,0%

GlucamE®20

3,0%

Methocel40-1O 1®

1%

Glicerina bi destilada

q.s.p para solubilinu methocel

Versene Naz®

0,1%

Sorbiex 60 (fween 60)

3,5%

Água destilada q.s.p 100

72,8%

Função
Umectante/hidratante
Umectante/hidratante
Umectante
Espessante fase aquosa
Umectante

Agente
quelante
Tensoativo hidrófilo - não iô
Veículo

Fase Oleosa
Álcool C1618S®

4%

BHT

0,1%

Lipex®Shea PEG 7

2%

Polygreen®Oliva OL

3%

Espessante
Fase oleosa
Antioxi-dante
Co-emulsionante
Emoiliente

Emoliente
Óleo de macadâmía

2%

Lipex®Shea W

3%

Doador de viscosidade

Fase Fria
Conservante
Phenoben

0,5%

Silicone
DC245

2%

Emoliente

Tabela 3. Descrição farmacotécnica da emulsão contendo Óleo de Macadâmia associado à
AMS.

Estudo de estabilidade das formulações
Após o preparo das formulações, foram realizados testes preliminares de
estabilidade por centrifugação de 5 gramas de cada formulação a 3000 rpm por 30 minutos.
A estabilidade acelerada das formulações foi investigada a 5+/- 1° C, 25+/-1° C,
40+/-1° C e fotoestabilidade a 25+/-1° C durante 90 dias de acordo com o Guia de estabilidade
de produtos cosméticos da Anvisa. Foram avaliados caracteres organolépticos, pH e
viscosidade das formulações nos tempos: to, TI, T7; T15, T30 e T90 dias após o preparo das
formulações.

Preparo das soluções padrão
Para obtenção da curva de calibração do ascorbato de monometilsilanotriol
foram injetadas no sistema cromatográfico quantidades crescentes de solução padrão de AMS,
a fim de obter massas de 25; 50; 100; 200; 400 Ilg.

Preparo das soluções das amostras
Foram preparadas 6 replicatas de solução amostra para cada formulação cosmética
obtida. Cada replicata foi injetada 3 vezes.

Desenvolvimento do método
No desenvolvimento do método foram testadas diferentes fases móveis com e
sem a adição do pareador iônico. A fase móvel selecionada para validação do método
analítico para determinação do AMS foi: metanol: água (70:30 v/v); brometo de
tetrabutilamônio 30 mM; pH= 5,9; vazão de 1mL/min, detecção UV a 254 nm e temperatura
ambiente (25°C).

Validação do método
A validação do método foi conduzida experimentalmente de acordo com as
recomendações da ICH (Intemational Conference on Harmonization), instrumento Q2(R1) Validation ofanalytical procedures:text and methodology (novembro, 2005) e da USP 30.

Preparo da fase móvel

As fases móveis testadas foram preparadas diariamente em balão volumétrico
por dissolução do aditivo brometo de tetrabutilamônio (TBA) em água purificada Milli Q@. A
proporção de solvente orgânico foi mensurada e adicionada posteriormente. O volume final
foi filtrado a vácuo em membrana filtrante de 0,45 ~m. Procedeu-se a desgaseificação do
sistema em aparelho de ultra-som por 15 minutos.
Linearidade

Foi determinada pela curva padrão, que foi obtida empregando-se 5 níveis de
massa:(25; 50; 100; 200; 400 ~g). As soluções foram preparadas em triplicata e a linearidade
foi avaliada pelo método dos mínimos quadrados.
Seletividade

A seletividade do método foi avaliada pela comparação do cromatograma obtido
na análise da solução placebo a concentração equivalente da solução amostra.
Precisão

Foram preparadas 6 replicatas de solução amostra para cada formulação
cosmética obtida, de acordo com o item (preparo das soluções das amostras). O teor de AMS
foi calculado em função da equação da curva de calibração.
Limite de detecção e limite de quantificação

O limite de detecção e o limite de quantificação foram determinados com base,
no desvio padrão da resposta instrumental (desvio padrão residual da linha de regressão) e sua
relação com a inclinação da reta na curva padrão constituída a baixas concentrações.

Estabilidade da solução padrão

A amostra padrão de ascorbato de monometilsilanotriol foi congelada e, ao sofrer
descongelamento foi analisada 24,48 e 72 horas após atingir temperatura ambiente.
Resultados e Discussões
Estudo de estabilidade das formulações

Os resultados dos testes preliminares de estabilidade por centrifugação
mostraram-se satisfatórios, visto que não houve separação de fases em nenhuma das
formulações estudadas.
Em relação aos testes de estabilidade acelerada, as formulações mantiveram-se
estáveis durante o período de avaliação de 90 dias, não apresentando separação de fases,
alteração nos caracteres organolépticos e nem alterações significativas referentes a
mensurações de pH e viscosidade.

Validação do Método

o objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento de um método de análise
para determinação do AMS em formulações cosméticas por CLAE.

Não há na literatura até o presente momento, relato de método analítico para
determinação do ascorbato de monometilsilanotriol em formulações cosméticas.

Pelo fato de o ácido ascórbico apresentar valor de PKA 4,2 e ser a molécula
ativa do AMS , há interação de atração por cargas opostas com o reagente de pareamento
iônico (brometo de tetrabutilarnônio), o qual está em solução que apresenta pH 5,9.
Linearidade

Com os parâmetros estabelecidos, foi construída uma curva de calibração para
AMS. A curva de calibração (Figura 2) obtida foi analisada pelo método dos mínimos
quadrados, observando-se que cada uma das retas passa muito próximo da origem, uma vez
que o valor da intersecção da reta (a), analisado pelo teste t, é insignificante, indicando que o
método empregado não está sujeito a erros determinados (BARROS et aI., 2003). Obteve-se
uma boa linearidade, com média de coeficiente de correlação de 0,9995. A Figura 3 mostra
um pico do AMS solução padrão.
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Figura 2. Curva de calibração do AMS.
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Figura 3. Perfil cromatográfico do ascorbato de monoerntilsilanotriol matéria-prima.
Condições cromatográficas: coluna Synergi-Hydro@ RP Phenomenex @I50 X 4,6 mm,
partícula de 5fl, 80 A de poro, CI8, fase móvel: TBA 30mM + água:Metanol (70:30 v/v) (pH
= 5,9), vazão I mL/min, detecção UV a 254 nm; temperatura ambiente (25 0 C).

Seletividade

Não foi detectado nenhum pico que interferisse na determinação.
Precisão

A Tabela 4 mostra os resultados obtidos na determinação do teor de AMS nas
formulações cosméticas obtidas. O % DPR foi calculado para cada amostra,
empregando-se 10 preparações independentes. A média do %RSD obtido para as três
amostras foi de 0,84%, indicando uma boa repetibilidade do método e uma
concordância entre os resultados obtidos.
AMOSTRA

Valores RotuIados(%)

Valores
(%)

FI
F2
F3

10
10
10

9,94
10,04
9,01

Encontrados

Teor Percentual "(ã)
~
99,49 (0,84%)
100,41 (0,82%)
90,11(0,86%)

(a) medida de 6 determinações
Tabela 4. Resultados das análises nas amostras FI, F2 e F3 aplicando o método
cromatográfico e o tratamento estatístico dos dados obtidos.
Limite de detecção e limite de quantificação

Os limites de detecção e quantificação foram respectivamente: 8,423 Ilg/mL e 28,078
Ilg/mL
Estabilidade da solução padrão

De acordo com a avaliação, a solução padrão se mantém estável até 48 horas. Após
esse período, o uso da solução não é recomendado. A Figura 4 mostra a avaliação da
estabilidade da solução padrão submetida a congelamento e avaliada após o descongelamento.
Sendo que a avaliação foi realizada logo após o descongelamento; 24 horas após e 48 horas
após o descongelamento.
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Figura 4. Gráfico da avaliação da estabilidade da solução padrão de AMS após sofrer
descongelamento.
Conclusão
A metodologia desenvolvida para determinação do AMS demonstrou boa linearidade;
precisão, limites de detecção e quantificação, podendo ser usada na análise de formulações
cosméticas.
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e acordo çum a rC'ioluc;ão da Amisa N" 79, de 28 de ago'ito de 2000.
cosméticos. produtos de higiene e perfu·
mes sào preparações constituídas por
sub!->tância ... naturai:- ou sintética!». de
uso externo nas diver"as pane.s do corpo.
pele, slstcma capilar. unhas. lábios. ór·
gãos genitais externos. dentes c membi';lnas da cavidade oral, com o objellvü e,xc1usivo ou principal de limpá-los. perfumá-los, allenu- sua aparência dou corrigir
odores corporais e/ou protegê-lo,> OI)
mantê-los em bom estado.
Segundo dados da Abihpec ! As5\'ciação Brasileira de Higiene Pe..soaL Perfumaria e CosméticoS). o setor de beleza
é o que mais cresce no país e a índústri<,
brasileira de higiene pessoal. peti'umaria
e cosméticos apresentou crescimento me·
diode cerca de 8.2% n~ últimos Sanos.
Vários fatores lêm t"lHItribuído para
este excelente cresómento. entre os quais
a participação crescente das mulheres no
mercado de trabalho: a utilização de te,nologia de pOnta e o conseqüente alimento da produtividade. favorecendo os preços praticados pelo setor: o lançamento
constante de novos produtos, atendendo cada vez mais as necessidades do mercado: aumento da expectativa de vida. o
que tmz a necessidade de consef\af a impressão de juventude.
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Da Natureza
Após anos de desmatamento em
nome do progresso, os países desem'ol,
vidos ou em desenvolvimento despertam
suas atenções panl a preservação da natureza. Com as diver~a~ campanhas promovidas em lOdo o mundo por organi;{,Içõcs não-governamentaís, aecoJogia vem
aos poucos cünquistando os consumit1orcl>. cada vez: mail> envolvidos com a
con"Ciência ambiental. Atualmente. com a
natureza mais distanle e deva,,-tada. ob~erYa-se a preocup,wãu da população em
contrihuir para a prevenção da fauna. da
florae·da biodiycr~idadcmundial.
Além de promover o t1escmolvimenlo
su,,-temável tão apregoado. (llgumas Índús!nas químicas e de cosméticos apostam em
ingredientes naturdi" para beneficiar () cemsumídorlinal em suaqualidauede vida.
Em virtude dessa relação beleza verSllS meio mnhicnle. a Abihpec e a Celesb
(Companhia dê Tecnologia de Saneamento Amhicnla 1. do E'>!ado de São Paulo) assinaram um pwtocnlo '-'fi 2005 em busca
a melhoria da qualidade ambienlal. O acordo consiste fll' JesenH'lvimcnto conjunto de programas. projett>s e atividades
~~apazesde incent! var o apri moramcnto de
medida... para melhorara qualidade ambíental rdaclOllada ao ~et()rdc hígienl' pe~-

Wv'>'W cosmeticsonfine. com.br

. -'--"~"""'" .11
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Biodiversidade Brasileira
A questão de que "o BflL~il realmente
está na moda" é evidenciada por feira'>
COl11oa C~moprof-Bologna. realizadaem
abril de ::!(X)5. \1ais de 3D empresas brasi·
leiras estavam presentes. reprt'sentanuo
U$ 29.9 milhões em negócios.
(}.;; I:onsumidores estão mais adeptos
da COflS, iência amhiental e plJr ('\:..a raL~1O
sào atraído,> pela utilização sustentável
de recurso" naturais. A exigência pelo
uso deo;;ses recursos vem principalmente
dos países desenvolvid~l"COlHO Alem:lnha. Japão e Estados Unidos chegando.
aos poucos. ao Brasil. Os ingredÍentes da
t10ra brasileira representam a mais nova
aposta da.. indústrias de higiene e beleza
para os mercados nacional e principalmente intemacional.
Considerando as planlas superiores.
lemos alualmente cerca de 250.(XJO espécies em todo o mundo; aproximadarncnle
55JJOOdel,h localizam-se no Brasil. país
com a maior diversidade do planeta. Dessas espécies. apenas 2\+ são conhecidas.
restam 98% para avaliação e pesquisa.
Seis são o ... hiomas existef1kS em lerras
brasileiras: Amazônia. Cerrado. Caatinga.
Mata Atlântica. Pantanal e Pampa.
t\ conservação da biodiver::-idadc tem
sua importância confmnada por seus desdobramenlos cconômicos. Sl.x·iais e il111bi
ealais. Essa imporlância é revelada na
agregação de valor a produtos c proccs<,os. na criação de novas oportunidades
de empregos e de mercados. principalmente para países que possnem e'>sa
consciência. Seu potencÍal e impacto econômico não !)odem ser negli~enciados
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pelus t!iver"os ator.:, ljUé [KIJticipam uo proces~o de conservação e uso sustent:í\el. .. orno s<.'tores governamentais, comunidades récnico-cienufic.l'. I:mpn:sas. populações tradicionais.
populações inuigen'b. Jlém de roda a sociedade usuária e benefici:iria da diver;.ídade biológica.
A etnobotànic-3 c..ú:'';;'leriza-se pelo e"tudo do conh.ecimento e d~ conceitu<ll,'e-, Je~n\'OIvida<; por qualquer sociedade s0bre o mundo vegelal. O presente estudo engloba a maneira como
um grupo social dUSl>IficJ J~ plantas e qual o uso que d:í par<! elas.
A panir de esrudos etnobolânicos. novas plantas e novas
atribuições à sua uúlização foram descobertas.
Em um estudo realizado na Amazônia. analisando a •.:uJIlU-;]
do caboclo. deteclOu-se que na cuhura popular da região. o corpo representa um rnnmenhl secreto e cht:iroso para que pO~S.1
ser percebido muiro próximo. Caboclos e cabocl3s atraem-se
pela forma como se Je~afiam. expondo sua!' verdades para que
sejam de:-cobertlli- Seu" ,:heiro~ são percebidos na intimidade.
quando suas rea1ilbdc- ,ào desnudadas. ~o culro ao amor não
há O desejo unihuer.u J", <erfd iz. mas sim o de querer fazer feliz.
O caboclo tem por habito e-.fregarervas aromática:, na pele. Ervas. lenhos. ~ememe, e raí7.e~ fazem fluir o channe. a po"itividade c:. a belela.
Os novo> lempu.' caracterizam-se JXlI'" rígida postura dos dit:ntes, voltada para a expectativa de interagir com organizações
que sejam éticas, com bOJ imagem instirucionalno mercado e
que atuem de forma (',:<>Iogicameme responsável. Sendo assim.
a obtenção de ati\t~ (b rlnra brasileira deverá ocorrer àe maneira
ambientaJmentc ('l'freta. ;,cm o comprometimento do meio ambiente, garantindo -"Ul con'cn açào e preserva(,ão para gerações futura;;.

i'ant:l.'iia: Ameno. BIO Belta. Muriel do Brasil. E,'(tTato~ da T<.'ITa.
.LhorJ. Away. Phytotrarha. \1axí BioCosmérica. ValmaJi Dermocosméticos_ Fenix Cosméticos. Medicarriz Cosméticos Terapêu[icos. Nazca. Vital Capo Biv Touch_ Belofio. Aroma e Vida Cosméticos.. OX Cosméticos. Le Cosmetiquc. Dcrm Attive, Vira Derm,
:-íamrd c Chamma da Amazônia_ Todas se destacam por uriliz..lfem
.,U<lS fornmlações princípios ativos extraídos de plantas que comIXlt'!ll a tlordbrasileira.
As empresas foram abordadas durante o evemo CosmoprofCosmética 2005. re.alizadocrn São Paulo SP. exceto Natura, Chamma da Amazônia eLe Co<ometique. que deram sua contribuição
a e~te trabalho através de pesquisadores e vendedores de po"-

Materiais e ~todos
Para que o pre",enl~ eSlUd0 atingisse seus objetivos foram
abordadas. alm\l~.:k um questiomírio. 22 emprc.sas de médio
e grande pol1e,.~DO segmento cosmético e utilizam ingredientes da hiodi\~ brasiJeim em seu portifólio. Os questionários for4JlJ \~un.I.inuldo metodologia qualitati va.
As empr~ E;;:tre\-isudas apresentam os seguintes nomes

CAB-O-SIL
Agente tixolr6pico e de espessa-nento em 1lQuidOs. possui
atta 1\uídez em pós e que também funciona com:> agente
~~deCllfgBSe pígntrJtal, lTUIlendo tarbém

~~~~

estabilidade em altas temperaMa$, O CAB-Q-Sil também
prE!\-'lT1e o bloqueio da váII'vIa a'T1 sp-ay5.

Figura 1t Qi .cr""io; "O Brasil está na moda".
..
_ oriundos
.
,..... ma braslleira
A ·utl~~
. 1'-'.. _
.......:...
de .....
emcOs~""
~_.

SpectrAL™

......

Tem efeito atel1uador de rugas em maquiagens.
das ~ da
pele, e gerando opacidade err. sombras. máscaras 9 lápis
iabais. PrOPQrciona efeito 5Uêl\I9 em :iquidosIbases aniaas
propo.~ (IT13 perfeita cobertua

e SúlTl.llfas, e prolonga a adesão do cosmético à pele_

Cabal Dívisão Sul Americana

JIlllnI comprovação da etlc6cta . . . . atiYOlI?
( ) Fololox:icidade
t I Sensbilização
( I Não realiZa lestes, se
baseia pelo laudó do fornecedor
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CABOT

R do Paraiso, 148. SO an:far
PaIá90 São PaUo - SP

c,eotl"9 .ttol "'Gtt.u

CEP 04103-000
leI.: 55 -11 2144-6400
Fax: 55 -11 3253-0051
SAC: CBX).19 59 59

www.cabot-eorp.com
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Gráfico 1. Perfil profissional dos entrevistados

Gráfico 2. Principais ~ que as empresas
consideram para
·dóS fornecedores dos

princípios ativos
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Gráfico 5. Plantas mais utilizadas
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Gráfico 8. Testes reali.zado$ . . . comprovação
da eficácia dos princípios
Gráfico 7. Estudos etnobotânicos
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tos de venda. As indLi~tri3S que integram u presente e~lUdo
apresentam sede nos Estados de São PauJo. Milla~ Gerais, Rio
de Janeiro, Pará e Santa Cutarina, representando uma pnrcela
significativa das regiõe!' do Br$il.
Pam obter o maior número de informaçõe.. relev311tes. foi
aplicado às empresas o questionário <Figura I) com 1I perguntas abertas e fechadas. rc!'pondidas por profissIOnais envolvidos com os setores dê pesquisa e desenvolvimento. marketing.
administraçào e venda.~ l Gráfico I). As perguntas propostas referiam-se aos fatores 'tuc as indústrias consideravam para a escolha dos fornecedore~ de princípios ativos oriundos de pl:mtas encontradas nos seis bioma~ bra.sileiros.
Outros questionamento,> referiram-se ao motivo da utilização dos princípiC's ativos da biodiversidade brasileira, ao conhecimemo da ori gem destes princípios ativos. às plantas mais
utilizadas nas formulações. às certificações apresentadas, a realização de estudos elnobotânicos e ao~ tesres empregados
para a identificação ~ ~'ompro\'açãoda eficácia dos princípios
ativos.
Para tabulação dos dados do questionário foi empregada
análise descritiva. --eguida da confecçào de gráficos de selor.

Resultados
Para a escolha do

f()rn~edor de

princípio.,> <uivos naturais.

as empresas con~idtTaramcomo importantes os seguintes fatores: 359(- referird.lll--e à qualidade: 25<:;f citaram o uso sustentável de recursos naturais: 2W levanlm em conta a credibilidade e a apresentação de equdos de, eficácia por parte dos fornecedores. 15% das empresas consideraram como imponames o
custo e o apelo sócioambiental (Grático 21.

@.. REMARCA

;::EGlSTRC· DE Ml;~CAS EP.GNn:S
M;\ISTERJO JA .t.GRO.;lTUAA EtfivlSA

Com rel:lçãoàs rdZÕCS para uso dos princípios ativos da flora
brasileira em seus produtos. 30% dos entrevistados referiramse ao apelo naul!nl, 25% à valorização da flora, 15% dos entrevistados referiram-se às propriedades encontradas pelos princípios aI íV05 c ao foco na e ~portação (Gráfico 4).
Quando questionados sobre a origem dos princípios ativos
utilizados. 30% dos entrevislados afinnaramque utilizam princípios ativos originados do extrdtivislllO. 25% deles disseram
utilizar os de origem orgânica e culti\'o, 10% dos entrevistados
afirmaram uti lizaroextnl6vismo contro/:ldo.
As plantas maís utilizadas pelas empresa.~ são vulgarmente conhecida,; como: Aloe vera 160o/c): Jaburandi, Cupuaçu e
Castanha-do-Brasil (45%); Camomila ~40o/c): Pit<U1ga, Buritj e
Copaloo05% ):Andirobae Maracujá{30~i)(GráficoS).
Quanto à cenificação. 65'* dos entrevistados afirmaram não
apresentar nenhuma ou alegaram qlle e~t;j em andamento para
implantação;2(),} delcsapresentaram série ISO l4000e5%apre~ntaramcertificação sócio-ambicnwl ou ccrti fícação orgânica
(Gráfic06).
Sobre 3 realização de estudos etnobolânicu~ na flora brasi·
leira, apenas 10% dos entrevistados afinnaram ter realizado este
teste frente 75% que não realizaram e 15Si, preconizaram este
estudo aos fomecedore::.s (Gráfico 7).
Quando abordados sobre os lestes que realizam para comprovar a eficácia dos princípios ativos: 60% das empresas ter·
ceírizam essas análises: 25 t ij;. realizam testes básicos e I()ti." não
realizam nenhum teste, baseando-se apenas nas informações
declaradas pelos fornecedores em laudo técnico. Dessa forma,
é necessário que a obtenção de principios ativos extraídos da
tlurd brasileira seja amhiemalmenle correta. socialmentejusta e
economicamente viável (Gráfico8).
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Tabela t. Apelos publicitários empregados para os princípios ativos da flora brasileira e propriedades citadas na
literatura científica
Princípio Ativo
_ Ptta~_

Maracujá
Castanha-do-Bras!1
Andiroba

Copaíba
Cupuaçu
Gu~~ná

A_p,-e~_'o...,-_ _...,-...,--,----

_

Antioxldant6:_Adstringente
Adstringente
EmoIiente
Hidrataç~o, anti-fr\z2
Hidratação. émOfierÍte
Hidra!Sçâo, emoliente
Anticelutítico. atenuador dO brilho capilar

Discussão
É v:ílido saJi~ntar ljue em relaç;ío à U1.ili zuç;1o de princípios
ativos uriundos ue plantas da flora brasileira. todas as empresas foram unânimes na concordância. No entanto. observou-se
que aproximndamellte 10% de].}s apresentavam em seu portifólio produros com prill-:-ípios ativos da nora brasileira voltados
somente para a ~xportaçã(). rd<lrç<lI1do a idéia de que 0'"' paíse..
desenvolvidos têm um grande interesse na '"marca Brasil" e na
biodiversidade brasileira. Observou-se. l3mbém, dUfitnte a pesquisa, que somente empresas que po<;suem conceitos bem definidos de uso slIstentá\'el do meio amhiente conseguem ~uces
so na exportação. (h; f<ltores que ilS empresas consideram para
a escolha do fornecedor desses prindpios ativos são: qualidade, uso sustentável ckJ~ recurso, natur:lÍs. credibilidade. apresentm;ão de estudos de eficácia pelo' pníprios fornecedores,
custo c apelo sócioambiental.
Uma característica bastante curiosa nesta avaliação foi a citação de 4% dos entrevistados no quesito capacitaçào profissional dos colaboradores da empresa fomecedom de princípios ativos da flora brasi !eira. Esse dado retlete forte tendência de
que a credibilidade da empresa est{í seguramente ligada ao nível profissional de seus colaboradores, validando o investimento em treinamento e aperfeiçoamento profissional.
O porquê da utiliLaçào de princípios oriul1d{)~ da flnrd orasileiracstá bem scgmel1lado no Gráfico 3. reforçando ainda mais
a tendência para a utilização da biodiversidade brasileira em formulaçõcs cosmélicas.
Sobre a origem dos princípios al iH)s. .:x ist~m doi, paradigmas: o das empresas que se preocupam de fonna cautelosa com
a origem dos princípios ativos, utilizando inclusive plantas extraídas por extralivismo controlado. e o das empresas que não
cunhecem sequer a origem dos princípios ativos. As plamas
mais utilizadas, prcsemes em pelo menos um dos seis biomas
brasileiros são: Cllpuaçu. Ca<;tanhadn Bm.">il. Pitanga. Buriti. Cop..'lJ1)U, Andiroba e Mamcujá. O Aloe l'eTa l<li citado por JiYré dos
entrevistados, entretanto. é preciso iembnlT que esta planta não é
originalmente brasileira. Os entrevistados iambém foram abordados cm relação ao apelo publicitário que era dado a cada princípio
ativo. com destaqlle para os coo~tantesda Tabela I.
Em relação [I cel1ificação, 69% das empresas não apresentaram nenhuma ou estão em fa.'ie de implantação. Este resultado é preocupante, pois a certificação é uma forma de monitorar
o uso sustent.'Í.vel dos princípios ativos. Com relação à realização de estudos etnobotãnicos. apenas 10% das empresas os fazem. demonstrando que a importám:ia desses ~1UJos ainda mio
está totalmente elucidada E:,tes estudos são ferramentas impre~
cindíveis na descoberta e no uso racional dos piincípios ativos.

72/Casmelícs & To'letnes (Brasil)

Literatura Científica
Antioxidante
Adstringente

Umectante e fOl'J'nador de filme que impede a perda de água na pele
Ação antJ1f1amalôria. antiacne

. EmülsiOnafite ou co-emulsionante de sistemas O/A
~mectante.

aumento da hidratação cutãn,!~_.
Antlcefulltico, sabOnetes para peles oleosas

.

_

Os testes realílados para avaliar a dicácia dos ali vos são em
sua maioria lerceirizados: 30Çf das empresa~ utilizam este .<er\' iço. Elltretanto. s':t delascont"ium plenamente nu hmdo tornecido pelos fomecedores. o que pode acarre!ar problema~ futuro:- nas formulações, ocasionando dúvidas e problemas de e<;tahjl idade. A falta de análise das matérias-primas pode compmrne:ter a com:ta identificação ou (I reaiizaçãodc testes tardiamcntc.
Outro fato a ser lembrado é a fOJ1e relação entre o uso tio,
recursos da flora brasileira e a preocupação com o produto final. noquediz respeítoàcmbaIagem: apro.... imadamentc 15% lb~
empresas procuram dcsco\"()I\"cr embalagens biodcg.radáveis,
sustentando a cultura de preservação do meio-ambiente.

Conclusão
Este trabalho most....o u que a biodiversidade brasileira está
em fase de alta \ alorização. A grande maioria das empresas entrevistada" ljuafifiça seu~ fumecedon:snlrrt'talllt::nte. no entanto, precisa estar alenta em relação aos testes realizados e não se
ater somente aos laudos emitidos pelos fornecedores. A forte
tendência da "marca BrasIl" deverá estar associada à preocupação com o uso 'iustent:he! dos recur.-,os naturais e a va!oril;lção da biodiversidade.
O emprego de es!Udos ctnobotânicos é extremamente necessário. pois através deles a integraçào entre ciência e qualidade de vida poderá ser aplicad1L Desta forma. a obtenção de
ativos da flora brasileira deverá ocorrer de maneira ambientalmC'nh.~ correta. sem (} comprometimento do meio ambiente, garantindo sua conservação e preservação para gerações futuras.
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ABSTRACT

This work was propuse to compare the pharmaceutical quality of three isotretinoin products
available on the market. This comparative analysis was performed by laser diffraction/polarized
light microscopy, thermogravimetry and differential scanning calorimetry techniques in order
to cháraeterize, respectively, the particle size distribution and the thermal behavior. The thermal

stability has not been found as a variable parameter, the isotretinoin average particle size was a
failure in 2/3 formulations. Although the thermal and particle size analysis are currently used in
the pharmaceutical industry, the particle size is not a specification defined in the pharmacopeias
and should be considered with more ÍDterest.

INTRODUCTION

13-cis retinoic acid or isotretinoin is a very effective drug approved in 1982 for the treatment of
severe recalcitrant nodular acne by oral route. Isotretinoin, a vitamin A derivate, is a very
lipophilic molecule, almost insoluble in water and only partially soluble in oil. It is labile to
heat, light and air. These physicochemical properties impose considerable limitations upon
formulation options, a simple dry powder formulation would not have a sufficient shelf-life and
a suspension of isotretinoin in oil is more stable. The bioavailability is improved by the
lipophilic microenvironment provided by an oil suspension, and can be further enhanced by
decreasing the particle size of the active ingredient, the composition and dissolution rate of the
capsule shell can also intluence bioavailability (Taylor & Keenan, 2006). The measurement of
particle size for pharmaceutical materiais is importam because it intluences bulk physical
properties, and determines the ability of powders to flow, mix, granulate and dissolve (Narayan
& Hancock, 2005). The particle size is not yet a specification defined in the pharmacopeias. It

would seem important therefore that future research determines the full effects of particle size
variation by comparative bioequivalence tests (Taylor & Keenan, 2006). For suspensions of
2

lipophilic molecules such as isotretinoin formulation, not only the amount of isotretinoin in each
capsule is important, but also the size of the isotretinoin partic1es, which has a direct bearing on
absorption from the gastrointestinal tract. Indeed, the smaller particles are more quickly and
more completely absorbed. Absorption is a fàctor that can profoundly affect both efficiency and
adverse effects of the medication (Taylor & Keenan, 2006). The thermal analysis is routinely
used for drug quality control -whenever possible- usua1ly by combining differential scanning
ca10rimetry (DSC) and thermogravimetry/derivative thermogravimetry (TGIDTG) (Silva et al.,
2007; Cardoso et al., 2005). These ana1ytica1 techniques evaluates the physica1 properties of
drugs, including melting and vaporization temperatures and with the corresponding entha1pies,
glass transitions, vapor pressures, yielding results rapidly and efficiently. Our comparative study
reports the characterization of the isotretinoin contained in three products available on the
market by using the particle size distribution and the therma1 behavior parameters.

MATERIALS AND METHOnS

Materiais
The isotretinoin standard 13-eis-retinoic acid was United States Pharmacopeia Reference
Standard (USPRS). The three products narned as ["Branded Original Product A" (BO-Product
A), "Branded Original Product B" (BO-Product B) and "Generic Product C' (G-Product C)]
were a11 soft-gel capsules containing 20 mg of isotretinoin commercialized from two different
pharmaceutical companies.

Particle size
The particle size analysis was performed by laser difIraction, using a Mastersizer S long bed
Ver. 2.19 with MS with a Small Volume Sample Dispersion Unit QS (Malvem@, UK) available
to measure samples in the range 0.05

~m to

3500

~m.

The content of one capsule was dispersed

in acetone and the operation took place aí 22°C and aí a focal length of 300 mm to achieve a
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particle concentration between 5% and 25%. For each assay, three series of ten separate
determinations were made to guarantee the representation ofthe analysis.

Microscopy
The resulting fonnulations were evaluated by visual observation and by polarized light
microscopy (Carl Zeiss, Germany) aí a magnification x20.

Dif/erential scanning calorimetry (DSC)
DSC curves were obtained in a DSC-50 celI (Shimadzu) using aluminum crucibles with about 2
mg of samples, under dynamic N 2 atmosphere (50 mUmin) and with a heating rate of 1O°C/min
in the temperature range from 25 to SOO°c.

Thermogravimetry (TGIDTG)
TG/DTG curves were obtained with a thermobalance model TGA-50 (Shimadzu) in the
temperature range 25 - 800"C, and using platinum crucibles with about 4 mg of sample, under
dynamic N 2 atmosphere (50 mL/min) and with a heating rate of 1O°C/min in the temperature
range from 25 to 800"C.

RESULTS

Particle size
The particle size distribution data are shown in Table I, where D (v, 0.1) indicates that 10% of
particle are of this size or smalIer; D (v, 0.5) indicates that 50% of particle are of this size or
smalIer; D (v, 0.9) indicates that 90% of particle are of this size or smaller and D [4.3]
represents the average particle size (fable 1 and Figure 1).
The visual examinations of samples were also characterized by microscopy (Figure 2) in order
to observe the roughness and the differences ofthe particles morphology.

4

Thermal Behavior Characterization

The TGIDTG and DSC curves of isotretinoin reference standard are seen in the Figure 3.
The TGIDTG curves illustrated in the Figure 3 indicare that the isotretinoin reference standard is
stable thermally up to

~

110°C and show two thermal decomposition steps : a large mass loss

(Llm= 80%) between ~l100C and ~380 °C is observed in addition to a smaU loss (Llm= 19.6%)

between 380°C and 600°C. The DSC curve shows the melting point for the sample. The melting
point ofthe sample is observed at ~ 181°C with decomposition.

The TGIDTG curves of the three commercial isotretinoin samples are seen respectively in the
Figure 4. These curves indicate that the three isotretinoin samples BO-Product A, BO-Product B
and G-Product C are stable thermaUy up to

~1800C

and show a continuous thermal

decomposition between ~ 180 and ~550 °C where the loss is complete (Llm = 98.9%).

DISCUSSION

This study was undertaken to investigate the pharmaceutical quality of three products -named in
our study by confidentiality "Branded Original Product A or Bo-Product A", "Branded Original
Product B or BO-Product B" and "Generic Product C or G-Product C"- currently available on
the market (two brand products and one generic product) and made by two different companies.
All the products were gel-soft capsules and were suspensions in oil, protected from direct light
and air by their packaging and were not with expired dates. Because a suspension of isotretinoin
in oil is known to be more stable, hence the majority of isotretinoin products are suspensions in
oil. The composition and dissolution rate of the capsule shell can also influence the
bioavailability. The bioavailability is improved by an oil suspension and can be further
enhances by decreasing the particle size of the active ingredient. Indeed, not only the amount of
isotretinoin in each capsule is important, but also the size of isotretinoin particles, which has a
direct bearing on absorption from the gastrointestinal tract. Indeed, the smaUer size of

5

isotretinoin particles will be more rapidly and more completely absorbed, resulting in higher
plasma concentrations (Taylor & Keenan, 2006; Chaumeil, 1998) whereas larger particles may
be less completely absorbed and released over a longer time period (Taylor & Keenan, 2006).
The absorption of the active ingredient is a fuctor that can profoundly affect both the therapy
efficiency and even may adverse the effects of the medication. Interestingly, our study showed
clearly that there was a considerable difference between 2/3 of the isotretinoin products
analyzed based on the size particle characterization (Table 1 and Figure I). The size particle
distribution was very similar between those found in the "Branded Original Product B" and in
the "Generic Product C" but exhibits large particles comparatively to the small particles
obtained in the "Branded Original Product A". Indeed, the median diameters of the smallest
(BO-Product A) and the largest (BO-Product B and G-Product C) differed approximately by a
factor

= 3.

Moreover, the visual examination and the microscopic observations confirmed the

considerable particle size variation obtained (Figure 2). Besides the particle size analysis, the
thermal behavior was similar between the three samples analyzed but more stable thermally
comparatively to the reference standard. The latter observation was expected and could be easily
explained by the fuct that the reference standard is a powder and therefore differed from the
isotretinoin samples which were contained in oil suspension.
Indeed, the isotretinoin reference standard was stable thermally up to - llOOC (Figure 3)
whereas alI the isotretinoin samples analyzed were stable thermally up to - 180°C (Figure 4).
Together, our resu1ts suggest strongly that the particle size and the excipient are two important
parameters to ensure the final quality control of some drugs.

CONCLUSIONS

Whereas the thermal stability has not been found as a variable parameter, the isotretinoin
average particle size was a :fàilure in 2/3 formulations. Interestingly, the particle size is a factor
lmown to affect the absorption of the molecules from the gastrointestinal tract and, therefore,
may have consequences forthe safety and the efficiency ofthe product. Eventually, the design,

6

the quality control and the cbaracterization of the pbannaceutical formulations are important to
ensure the quality of the final product. Although the thermal and particle size analysis are
currently used in the phannaceutical industry, 1he particle size is not a specification defined in
the pharmacopeias and should be considered with more interest. It would seem important;
therefore, that future research determines the full effect of particle size variation on patient
exposure to isotretinoin by comparative bioequivalence testes.
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Figure 1. Average particle size distributions (J.lm) in the three different samples tested.
The histogram shows that the median diameters particles found in the "Branded Original
Product A" are - three times smaller than the "Branded Original Product B" and the "Generic
Product C".
Figure 2. Isotretinoin particles from the (A) Branded Original Product A; (B) Branded Original
Product B; (C) Generic Product C. Particles were visualized by a polarized light microscope
(Carl Zeiss, Germany) at a magnification x20.
Figure 3. TG/DTG and DSC curves of isotretinoin reference standard. Conditions: reference
standard was processed in dynarnic nitrogen atmosphere (50 mL/min) and with a heating rate of
10°C/min.
Figure 4. TG/DTG curves of isotretinoin samples. Conditions: Samples were processed in
dymnnic nitrogen atmosphere (50 mL/min) and with a heating rate of lOoC/min.
~.
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Table 1: Particle size distributions (/-lm).

Sample

D (v, 0.1)

D (v, 0.5)

D (v, 0.9)

D [4.3]

Branded
Original
ProductA

2.94

10.04

22.74

11.66

Branded
Original
ProductB

7.82

29.27

55.30

30.80

Generic
Product C

8.26

25.57

64.93

33.37

D (v, 0.5) indicates that 50% ofparticle are ofthis size or smaller;
D (v, 0.9) indicates that 90% ofparticle are ofthis size or smaller;
D [4.3] represents the average particle size.

9

O~

o
~

~

;~

"::l

-=_.
'""'

~
~.

N

li)

o

~

Ç[

(:»

all'qeJadwa.l
oot

009

ooz

o

o

I

I

,
I

,''',
J

08

'~,

•

I
I

,~-:

~-,

---------I

Eua

OO~

10

~

I

----....-.......

ê

E

õs

-

§. o.
.r.
.~

-~
o
t i)
ti)

~

>

...'.~~

sJ-

,'-----" ,

I

"

I',

-----_...

\

-----_ '-',

,"
\

I

-. . . . . . . . . \.. . _ J

\' \\

ii>

l __ ... _,_..

I...

fI

\j} I------~~

~I-

"',<1 I

I
-,
t

I
J

I

I

1

,'I I"" t I \ ... I

\,_......... J

I, I

\.

II

'

- ' - ...1

J

'I

11'

"

~

"C

~-o.40

~/\ fi

,. "r
,';\ ,~\/"

'~

-0.20

I

200

400

600

Temperature fe)

cu

:E

- - - - - BO-Product A
- - BO-Product B
- - - BO-Product C
~------------------_.
=

o

200

400

600

800

Temperature (Oe)
Figure 4.

13

lnternatlonal Journal of Cosmetic Science

@

Intérnational Journal of

Cosmetic Science

•

CHARACTERIZATION AND ANALYSIS OF MONOMETHYLSILANETRlOL
ASCORBATE IN COSMETIC FORMULATIONS

Joumal: ! Intemational Joumal of Cosmetic 5dence
Manuscript 10: IICS-2007-0068
1 - :- - - - -

Manuscript Type:

I

Original Article

r-----·----·----~

I
I

Keywords:

-

..

.

Ias~rbic
~cid, mono~ethylsilan~riol ascorbate, thermoanalysis,
partlcle slze, cosmetlc formulatlons

r------ -----,'------------I

!

~ schol.arONE
Manuscr1pt Central

International Journal of Cosmetic Science

.

•• · "
~

~..

.,;

I-

:"
•o

:l;

t

~

•

:~
< ;;;..-..::
•

~

Q ...:

"

i'i
",

õ>

-•

~

1
"•,
•

•

•~

,o~
,o

!•

c:i ,.;

n
H

Z

•o

::E

•"

o

- ,•

H

n!
-'J
•
g •
H
i !. ,., I ,
.I:
,. "I' '"li]
~
• <'
Li' I ' t
..
i
H r',
..
,
•
d ! .I
• g
...
•

<

~

~
o •

~ ~
~ j

•~ o~

,-•

•

•

• j

I

.;

<•
1: 8

'"

.

'

"

..

~

• oI •

. Hl

•t o~
~

,-'

· >

u

'3 ..
o "

"... ::li;

1

d~rl

!Il

1

:: '"' !!
= 'a 1:3<
~ J,;
'" "". i
""
~3
:3a :!pj~
~

,.i .:'.

iii

l

;

•>

J:

•

~i

'õf5'õ:>2-

., ~ q

I

jfl~J:fl

.f

,~

1•,
,

•<• •~ i
i
•
>

~

• •

~p

i
En

;

,~
•

:I

I

,•

~

ir
,

~"".tl"

líd

•

• ·. "•
"o
•"

j-'"
·I!IT~G!
a1:
~C-~
< I!
i
i~~iL.

I

~j'

u:"2

!ii!~lifl

Jíi. ]s!ll
lH;d

d

~II'~

l~.dl]P

'! . . .
'll~'r
q

H~llli~

jljl~r-~

lj-p·]Ii~
',1 ] l i '

'~o!

"

~Il ~ " p ~ •
il~p'q!H
G'õ ~í1[i."B.:~
~<~i i ~ ] 1!~~'l3.
.I
'~·Il"1l

I

"ôõ

hternatíonal Journal of Cosmetic Science

Page 2 o

RÉSUMÉ
L'utilisation de l'acide ascorbique em formulations cosmétiques est três diflicile à cause de sa faible stabilité en
soluúon aqueuse. L 'oxidation est três frequent em gel et em HIE émulsions. Pour résoudre lê probleme, mis au marche
dês cosmétiques mondial. Ce derive de racide ascorbique est hydrosoluble, stable et presente lês mêmes proprietés
fonctionnels de I'acide ascorbique et plus presente um silanol groupe dans son structure cbimique. L'objectif de I'étude
a été la caractérisatioo de MMSA isolé et em furmations cosmétiques contenant Sepige1305@( polyacrilamide, C13-14
isoparaflin and Laureth 7), comme principal tensioactifagent , par thermo-analyse a été par la determination de la taille
de la particule et par la evaluation de l'activité antioxydante de MMSA la méthode de DPPH. La thermo-analyse a été
realiseé en utilisant les técniques de dtermo-gravimétrie et calorimetrie diffi::réntiel et Ie test de la taille a été realisé par
diffiaction par laser en utilisant la métode de Frauohofer. Pour mire ranalyse de ractivité antioxydante de MMSA a été
utilisé la métode de DPPH. Les résultats obtenus par thermo-analyse ont demontré que le MMSA peut stabiliser la
formule creme-gel cooteoant Sepigel

JOs«' pour mettre en rd3ldant la sortie de I'eau ioterlamelar fIXe.

Les résultats

pour les analyses de le taille de la particule oot éte approximativement I 11m pour MMSA et 6,03411m pour la formule
de gel-creme avec 10% de MMSA e 5,I89f11D pour geI-creme sans MMSA. Pendant les tests avec la métode DPPH, le
MMSA a demonbé les grosses propriétes aotioxydantes auCmt que les vitamines C. Em consequence de la recherche á
eté prouve que Ie MMSA est um dérivé stable de la vitamine C que peut stabiliser la formulation geI-creme avec
Sepigel 305 @ et que presente I'activité antioxydante aussi éffective que la vitamine C .

INTRODUCTION

Vitamin C, chemically known as ascorbic acid, is a water soluble essential vitamin. Unlike most animaIs, wbich
can form ascorbic acid (AA) by metabolizing glucose, humans require an exogenous source. Ascorbic acid is an
essential nutrirnent involved in many physiologicaI functions. Lack of L ascorbic acid is a key factor in scurby [1,2,3,4]
The use of AA in cosmetic formuIations is difficult because of its low stability in aqueous solutions, oxidation
easily occurs in formulatíons sucb as gels and O/W emuIsions [5]. When AA undergoes oxidation, ít can produce
dehydro-L-ascorbic acid Severa! other degradation occurs when AA stored at temperature, exposed to light and bigh
pH values and in the presence of iDCOlpOlClted oxygen. Altbough the reaction mechanism of AA with an oxygen
molecule has oot yet beeo fully elucidated [5,6]. To cover these stability drawbacks, severa! AA derivatives bave beeo
developed. Tbese derivatíves have

3D

action similar to that of AA but with better chemical stability and with

comparable pen:utaneous permeatíon. As result, mooomethylsilanetriol ascorbate (MMSA) have been recently
introduced for cosmetic formulatíons.
According to literature data, MMSA (Figure I) is a water-soluble, stabilized vitamin C derivative tbat presents the
same functional properties of AA besides present's sílanol in it chemical structure [7]. The Silanol is a privileged active
ingredient for cosmetics because ít is essential for growth, development and regeneration of the cutaneous connective
tissue [8]. Wat.er soluble and biologically active, silanols protect efficiently skin from exterior aggressíons, aging and
dysfunction of the cell metabolismo Silanol bave multiple activities: restructuration effects, prevention, protection,
reparation, metabolism stimulation and also an excellent skin tolerance [8].
Many methods by which ascorbic acid may be detected, measured, characterization and evaluation of antioxidant
activity in foods and pbarmaceuticals and cosmetics have been repor1ed in the Iiterature. However, up to now, there
never been reports that shown the antioxidant activity of MMAS anel that evaluate MMAS by tbermoanalysis and
partícle size and ít behavíor in cosmetic formulations.
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The following materiaIs were used for the DPPU method: standard ascorbic acid was from Sigma Chemical Co (St

Louis, MO, USA); DPPU (2, 2-Diphenyl-l-picry1hydrazyl hydrate 95% free radical) and methanol from Merck®
(Darmstadt, Germany).

APPARATUS

Viscometer model RVT, Brooldield (Stoughton, USA); pU meter, Digimed (São Paulo, Brazil); Differential
scanning calorimetry, DSC-60 cell, Shimadzu (Kyoto, Japan); Thermobalance TGA-50, Shimadzu (Kyoto, Japan);
CoÍJlter LS-13320 Laser Difftaction Particle Size Analyzer, Beckmann (Miami, FL, USA); Zeta sizer - Nano series
Nano ZS, Malvem (MaIvem, UK); Visual and polarized light microscopic, Carl Zeiss (Jena, Germany) and
Spectrophotometer UV 160l-PC, Sbímadzu (Kyoto, Japan).

METHons

Preparation ofsamplefonnulation
A standard gel-cream formuJation (presented in Table I) were prepared with 10% of MMSA (FI) and without
MMSA (F2). The gel-cream preparations were obtained at room temperature.

Stability Studies
Accelerate stability ofthe fonnulations was investigated at 5±1, 25±1,4O±10C and photostability at 25±10C for 90

days according to the Guide of Stability of Cosmetic Products of Anvisa (Brazilian National Agency of Sanitary
Vigilance) [16].

DifJerential Scanning Calorimetry (DSC)
The DSC measurements were performed on a Shimadzu DSC-60 cell. Approximately 2 mg of samples were
weighted and placed in a sealed aluminum pano An empty aluminum pain was used for reference. The temperature
range tested was from 25 to 150° C and 25 to 200° C and beating rate of 5° C/min in dynamic nitrogen atmosphere with
the flow rate of50 mUmin. The cycIes ofbeating and freezing were performed from -5 to _60° C; 10 to 25° C; -5 to 60° C and lOto 50° C for MMSA sample and distillated water using liquid nitrogen with the flow rate of 100mL/min.

Thermogravimetric analysis (TG)
The TG curve was measured on a Sbimadzu tbermobalance TGA-50. Approximately 5.0 mg of sample was used in
a platinum pan, in a temperature range ftom 25° C to 200° C with dynamic nitrogen atmosphere at a flow rate of
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The pU and viscosity of prepared fonnulations were monitored during 90 day stability study period. Results are
presented on Tables m and IV.
The pU values ofthe prepared formulations were between 5.36 and 5.50 for gel-cream preparations with 10% of
MMSA and between 5.24 and 5.35 for cream-gel preparation without MMSA and remained stable for the entire assay
period.

Differential Scanning Calorimetry (DSC)
The DSC curves ofMMSA show that sample remained stable at temperature range from 25 to 150 o C (Figure 2).
The Figure 3 shows the DSC curves ofMMSA (water solution with 1% ofMMSA) in a curve obtained at cycles of
freezing and heating, oorrespooding ·to crysta.llization at -13.5° C and melting point at 5.70 C. The ana1ysis was
performed using purified water as standard. The DSC curves can be seen in Figure 3.
The DSC curves ofthe gel-aeam. sampIes preparation are preseoted in Figure 4. The DSC curve ofFl (with 10%
of MMSA) showed two peaks, the first represents bulk water and the second interlamellarly fixed water. The DSC
curve of F2 (without MMSA) sbowed two peaks. the first represeots dehydratioo and the second lhe decompositioo
processo It can be observed that MMSA stabilize tbe formulation, since in DSC curves without MMSA it was observed
that bulk water and interlameUarly fixed water needed a higher energy amount in order to be dislocated, leading to a
more stable ge1-cream preparation.
The excipi.eots of the gel-cream preparations were evaluated by DSC curves for improve lhe develop pf the
formulations and the results of tbe analysís are presented in Figure 5..'f1te DSC curves showed lhe Ihermal stabílity of
the excipients.

Thermogrovimetrk: anolysis (TG)
The TG curve ofMMSA (1% aqueous solutioo) shows a total mass loss at 1000 C (Figure 6). The results ofloss 00
drying obtained with TO curve showed a value of 1.8% of solid material. Its can be inferred that the mass 10ss is due to
water evaporation and the concentration of MMSA in a water solution is in accordance with the parameters established
in the manufacturer specifications.

Particle size
The particle size analysis results of furmulation FI and F2 are presented in Table V. The size distribution curves
are presented in Figures 7, 8 and 9. The visual examinations ofsamples were also characterízed by microscopy to make
possible the observation ofroughness and variation in morphology ofthe particles.
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During DPPH experiments, MMSA demonstrated strong antioxidant properties as good as that vitamin C.
In conclusion, MMSA might have interesting applications in cosmetic products and can be a good aIternative as

ascorbic acid derivative because it is as ef'ficient as and more stabIe than vitamin C in cosmetics formuIations. Besides
that it can stabilize gel-cream preparations using SepigeI 30Se as emulsifier agent.
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Table I. Compositioo of tbe gel-cream preparatioos.

Components

Conc:entratien (%)

Fnoction

(Braod oame)

FI

F2

Sepigel305*

2.5

2.5

tensoactive

Propileoeglyco18
GlucanE208

2.0

2.0

humectant

2.0

2.0

humectant

Pheoobeo8

0.5

0.5

preservative

Dow corning 245 fluid-

5.0

5.0

emolient

Verseoe Na28
BHT8

0.1

0.1

quelant

0.1

0.1

antioxidant

Wheatpro8

2.0

2.0

humectant

Ascorbosilaoe ctt

10.0

-

75.8

Distillated Q.S.P 100

..

"

active principie

85.8

vehicle

;.......

.;.~-;~

,-'o- , .':í;"~~

,

1-

" J

.;,

~

-

"!hr-·"4"
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Table fi. Organoleptic featores of gel-cream preparatiôiJs•. / ;
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Storage CooditiollS
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-; Y

:;':. '.

•

CoIor

SmeU

Spreadability

(Tl;T3O;T6O;T90)

FI (gel cream with

5± 1°C

Homogetieous

White

Odorless

Good

MMSA 10%)

25±l°C

Homogeneous

White

Odorless

Good

40± 1°C

Homogeneous

White

Odorless

Good

pbotostability at ,25 ± 1°C

Homogeneous

Lightly

Odorless

Good

yellow

F2 (gel cream without

5± 1°C

Homogeoeous

White

Odorless

Good

MMSA 10%)

25 ± l° C

Homogeneous

White

Odorless

Good

4O±I°C

Homogeoeous

White

Odorless

Good

photostability at 25 ± 1°C

Homogeoeous

White

Odorless

Good

Intemational Journal of Cosmetic Science

1

InlematiCl .....1JClUrnal Clt CClSmetic Sciern:e

"'11011'

T...,IIL pH _ 1 l l B <l:l"l-=am plCplAliolll

...

....... C

*4

'"
"

'''' '"

no

,~

,~

'"

,~

..

,

'"

m

"

,., '"

,... '"
'" ".
,~

>A'

,.,

:Z:S:t I" C (pbolo)

,.,

'M

'"

,."

_c.o<ruoo

'!lio•

~",I·C

,.,

n

,...

SIooo..,c

FUI

• c

2S:t I·C

,.,

S:t'·C

TO>

ffl

S.43

,~

""

'"

,~

,~

'"
'"

,~

'" '"

S.24

T.... IV. ............-. 01..,...- oUcooity oi J<I~ prepoaralÓlJRO

...... ,
(

",)

"no
TO>

""

-

"M

.....

Ity

......

"

,

66.

S",jOC

,.,

'''''''
"'''''
,''''''

......

:Z:S""loC

n

"'"

API"'reort ..... ty

'~J

,<P)

fi"

,- ... ...
11100

..t .....ty

A"

'd)

'<P)
~e,

_0 _O

-"bl _ .......11'

,.,

'''''''
'''''''
u"'"

U~

iH "
4Ch:lo C

...

,.,

"

'''''''
"'" ''''''
, '"00

..."'"

11700

Inemõltional JClUmal Clt CClSmetiC Science

Slwqe CotUllIiiHI
2S "'1° C(p/>nto)

"

...-

U"'"

"'00

U"'"

,"00

""'"

"

"'00

2

lnternatíonal Journal of Cosmetíc Science

Page 12

Table V. Measurements of particle size distributions of the samples FI and F2.
Sample

D [4,3]

D[O,9]

D [0,5]

Fl(with 10% of

6.034 J1ffi

5.578 Jlm

6.453 Jlm

5.189 Jlm

4.623 Jlm

4.878 Jlm

MMSA)

F2 (withoutMMSA)

D (v. 05) indicates tbat 50% of particles are of this sim OI" smaller;
D (v. 0.9) indicates that 90% ofparticles.~~ofthissize or smaller;
D [4.3] represents tbe average particle size..
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