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RESUMO
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA DETERMINAÇÃO DE
IMPUREZAS EM PRODUTOS FARMACÊUTICOS
AUTORA: Patricia Mattiazzi
ORIENTADORA: Denise Bohrer do Nascimento

A presença de impurezas em medicamentos normalmente está associada à sua presença na matériaprima e/ou ao próprio processo de produção do medicamento. A presença dessas impurezas gera
preocupação, não só devido à toxicidade inerente de certos contaminantes, mas também devido ao
efeito prejudicial que os contaminantes podem ter sobre a estabilidade do fármaco e prazo de validade.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver métodos analíticos para a determinação de impurezas
elementares bem como de dióxido de titânio em produtos farmacêuticos utilizando a técnica de
Espectrometria de Absorção Atômica. Foi investigada a presença de impurezas orgânicas e
doseamento do princípio ativo em medicamentos de uso contínuo. As análises foram realizadas em
três medicamentos: losartana potássica, omeprazol e sinvastatina, sendo adquirido cinco amostras de
cada medicamento, o referência e quatro genéricos. Para a análise de titânio foram avaliadas um total
de 39 amostras. As técnicas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho foram Espectrometria de
Absorção Atômica de Alta Resolução com Fonte Contínua equipado com Forno de Grafite (HR-CS
GFAAS) para a determinação de chumbo, cádmio, irídio, paládio, platina, ródio, rutênio, cromo,
molibdênio, níquel, vanádio e cobre; Espectrometria de Absorção Atômica equipado com Chama
(FAAS) para a determinação de titânio; Geração de Hidretos (HGAAS) para a determinação de
arsênio; Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) para a determinação de impurezas
orgânicas e doseamento dos princípios ativos. Os métodos foram otimizados e validados conforme as
respectivas monografias oficinais descritas na Farmacopeia Americana (USP). Os parâmetros
validados foram linearidade, faixa de concentração, precisão, exatidão, limite de detecção, limite de
quantificação e especificidade. Os métodos propostos atenderam os requisitos estipulados pelo
Capítulo <233> da USP, tornando-se assim, equivalentes ao procedimento proposto pelo compêndio.
Devido as características do HR-CS GFAAS foi proposto um método de “screening” para os
elementos Pb, Cd, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Mo, Ni, V e Cu. Através da análise dos espectros foi possível
estabelecer um teste de “pass/fail” para definir a presença do elemento na amostra. Apenas os
elementos Ni, Cr e Cu “fail” no teste e por esse motivo as suas quantificações foram realizadas. O As
também foi detectado, porém os níveis encontrados não ultrapassaram os limites estipulados pelo
Capítulo <232> para os 4 elementos. Não foram detectadas impurezas orgânicas nas amostras de
losartana potássica, no omeprazol foram detectados dois picos não identificados, mas os níveis
encontrados estão abaixo dos limites estipulados. Para a sinvastatina foram observados picos nos
cromatogramas das amostras, mas como a USP não estipula ensaios de impurezas orgânicas, esses
picos não puderam ser identificados. No doseamento dos princípios ativos, 3 amostras de losartana
potássica apresentaram resultados abaixo do limite. O método desenvolvido para a determinação de Ti
cumpriu todas as exigências de validação. A determinação de Ti nas amostras estudadas mostrou
níveis de Ti que variaram de 0,4 a 3,9 g/kg.

Palavras-chave: Impurezas elementares. Impurezas orgânicas. Espectromeria de Absorção
Atômica. Medicamentos. Dióxido de titânio.
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF ANALYTICAL METHODS FOR DETERMINATION OF
IMPURITIES IN PHARMACEUTICAL PRODUCTS
AUTHOR: Patricia Mattiazzi
ADVISOR: Denise Bohrer do Nascimento

The presence of impurities in medicinal products is usually associated with their presence in the raw
material and/or the production process of the drug itself. The presence of these impurities raises
concern, not only because of the inherent toxicity of certain contaminants but also because of the
adverse effect that contaminants may have on drug stability and shelf-life.
The objective of this work was to develop analytical methods for the determination of elemental
impurities as well as titanium dioxide in pharmaceutical products using the Atomic Absorption
Spectrometry technique. The presence of organic impurities in drugs of continuous use was also
investigated. The analyses were performed on three drugs: losartan potassium, omeprazole and
simvastatin, and five samples of each drug were obtained, the reference drug and four generic samples.
For the titanium analysis, a total of 39 samples were evaluated. The techniques used for the
development of the work were High Resolution Atomic Absorption Spectrometry with Continuous
Source equipped with Graphite Furnace (HR-CS GFAAS) for the determination of lead, cadmium,
iridium, palladium, platinum, rhodium, ruthenium, chromium, molybdenum, nickel, vanadium and
copper; Flame-equipped Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) for determination of titanium;
Hydrogen Generation (HGAAS) for the analysis of arsenic; High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) for the determination of organic impurities and the assay of active
principles. The methods were optimized and validated according to respective monographs described
in the United States Pharmacopoeia (USP). The validated parameters were linearity, concentration
range, precision, accuracy, limit of detection, limit of quantification and specificity. The proposed
methods have met the requirements stipulated by the USP Chapter <233>, thus becoming equivalent
to the procedure proposed by the compendium. Due to the characteristics of the HR-CS GFAAS, a
screening method was proposed for the elements Pb, Cd, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Mo, Ni, V and Cu.
Through the analysis of the spectra it was possible to establish a "pass/fail" test to define the presence
of the element in the sample. Only the elements Ni, Cr and Cu "fail" in the test and therefore were
quantified. Arsenic was also detected in the samples, but the levels found did not exceed the limits
stipulated by Chapter <232> for the 4 elements. No organic impurities were detected in the samples of
losartan potassium and simvastatin. In omeprazole, two unidentified peaks were detected, but the
levels found were below the limits stipulated by the USP. In the assay of the active ingredients, 3
samples of losartan potassium showed results below the limit. The method developed for Ti fulfilled
the validation requirements, and the determination of Ti in the studied samples showed levels of Ti
ranging from 0.4 to 3.9 g/kg.

Keywords: Elemental impurities. Organic impurities. Atomic Absorption Spectrometry.
Drugs. Titanium dioxide.
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AAS

Espectrometria de Absorção Atômica (do inglês Atomic Absorption
Spectrometry)
ALT/AST
Alanina aminotransferase/Aspartato transaminase
ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
BPF
Boas Práticas de Fabricação
CE
Eletroforese capilar (do inglês Capillary electrophoresis)
CEC
Eletrocromatografia capilar (do inglês Capillary electrochromatography)
CVAAS
Espectrometria de Absorção Atômica com Geração de Vapor Frio
DLS
Espalhamento de Luz Dinâmico (do inglês Dynamic Light Scattering)
FAAS
Espectrometria de absorção atômica com chama (do inglês Flame Atomic
Absorption Spectrometry)
FCC
Código dos Produtos Químicos Alimentícios (do inglês Food Chemicals
Codex)
GC
Cromatografia Gasosa (do inglês Gas Chromatography)
GFAAS
Espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (do inglês
Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry)
HBDH
Hidroxibutirato desidrogenase (do inglês hydroxybutyrate dehydrogenase)
HGAAS
Espectrometria de absorção atômica com geração de hidretos (do inglês
Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry)
HR-CS GFAAS Espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua
equipado com forno de grafite (do inglês High Resolution-Continuum
Source Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry)
HPLC
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (do inglês High Performance
Liquide Chromatography)
IARC
Agência Internacional de Investigação do Câncer (do inglês International
Agency for Research on Cancer)
ICP-MS
Espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (do inglês
Inductively coupled plasma mass spectrometry)
ICP-AES
Espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (do
inglês Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry)
ICH
Conferência Internacional de Harmonização (do inglês International
Conference on Harmonisation)
IDA
Ingestão Diária Aceitável
IOM
Instituto de Medicina (do inglês Institute of Medicine)
IPEC
Conselho Internacional de Excipientes Farmacêuticos (do inglês
International Pharmaceutical Excipients Council)
LDH
Lactato desidrogenase (do inglês lactate dehydrogenase)
MSD
Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda
OMS
Organização mundial da saúde
PDE
Exposição Diária Permitida (do inglês Permissible Daily Exposure)
SFC
Cromatografia líquida supercrítica (do inglês supercritical fluid
chromatography)
TLC
Cromatografia em camada delgada (do inglês Thin Layer Chromatography)
USFDA
Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (do inglês
United States Food and Drugs Administration)
USP
Farmacopeia Americana (do inglês United States Pharmacopeia)
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1 INTRODUÇÃO
A presença de impurezas elementares em medicamentos normalmente está associada à
sua presença na matéria-prima e/ou ao próprio processo de produção do medicamento. A
presença dessas impurezas gera preocupação, não só devido à toxicidade inerente de certos
contaminantes, mas também devido ao efeito prejudicial que os contaminantes podem ter
sobre a estabilidade do fármaco e o prazo de validade. Isto implica em um controle de
qualidade em todo o processo de fabricação de produtos farmacêuticos, desde a matéria-prima
até o produto final (LEWEN, 2011; USP, 2017a). Para a determinação de impurezas
elementares em medicamentos, por mais de 100 anos, utilizou-se o método descrito no
Capítulo <231> da Farmacopeia Americana (USP) “Teste para Metais Pesados” (USP,
2015a). Esse teste é baseado na precipitação dos sulfetos de metais pesados e apresenta várias
limitações.
Devido às limitações do método, em 2008, especialistas se reuniram em um seminário
organizado pelo Instituto de Medicina (IOM), onde por consenso geral concluíram que a
metodologia atual para testes de metais era inadequada e deveria ser substituída por métodos
instrumentais de maior especificidade e sensibilidade para uma ampla gama de elementos de
interesse (LI et al., 2015). Nos anos seguintes, a comissão formada realizou reuniões
regulares, onde recebeu contribuições e sugestões de todas as partes envolvidas. Em 2010, a
comissão esboçou dois novos capítulos que substituiriam o Capítulo <231>, o Capítulo <232>
(Impurezas elementares - Limites) e <233> (Impurezas Elementares - Procedimentos).
O Capítulo <232> especifica a lista de elementos e seus limites de toxicidade,
definidos como doses máximas diárias para as diferentes vias de administração, tais como as
formas farmacêuticas de uso oral, parenteral e inalação. Já o Capítulo <233> trata do
procedimento analítico, da preparação da amostra e o método instrumental para avaliar os
elementos, incluindo a escolha de duas técnicas espectroquímicas à base de plasma,
Espectroscopia de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES) e
Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS). No presente
trabalho, é proposta a utilização de técnicas de Espectrometria de Absorção Atômica (AAS)
para a análise de impurezas elementares como uma alternativa as técnicas de ICP-AES e ICPMS, uma vez que a técnica de AAS apresenta algumas vantagens quando comparada a essas
técnicas. Os parâmetros de validação descritos no capítulo para a aceitação do método são
limite de quantificação, linearidade, faixa de concentração, precisão, especificidade e exatidão
(USP, 2017a; USP, 2015b). As impurezas elementares que serão pesquisadas neste trabalho
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são chumbo (Pb), cádmio (Cd), arsênio (As), irídio (Ir), paládio (Pd), platina (Pt), ródio (Rh),
rutênio (Ru), cromo (Cr), molibdênio (Mo), níquel (Ni), vanádio (V) e cobre (Cu).
A utilização da técnica de AAS como uma alternativa as técnicas de ICP com o novo
modelo instrumental, a Espectrometria de Absorção Atômica de Alta Resolução com Fonte
Contínua (HR-CS AAS), permite desenvolver um método de “screening” para determinar a
presença de impurezas elementares em medicamentos. Isso só é possível porque a HR-CS
AAS permite incluir o comprimento de onda como uma dimensão extra (juntamente com a
absorção e o tempo) tornando o ambiente espectral visível em ambos os lados da linha
analítica, fornecendo informações quantitativas e qualitativas sobre a amostra (BORGES et
al., 2005; WELZ, et al., 2005).
Além de testes para a determinação de impurezas elementares, as farmacopeias
também estipulam ensaios para impurezas orgânicas. As impurezas orgânicas podem ser
originárias de várias fontes e de várias fases da síntese e preparação do medicamento, assim
como do armazenamento. Porém, a maioria das impurezas é proveniente da via sintética do
processo de fabricação dos medicamentos. Entre as impurezas orgânicas figuram
intermediários de síntese, produtos de partida, produtos de degradação, entre outros. As
técnicas mais utilizadas para a detecção e quantificação das impurezas orgânicas em
medicamentos são a Cromatografia em Camada Delgada (TLC) ou Cromatografia Líquida de
Alta Eficiência (HPLC) (GOROG, 2000; GOROG, 2013).
O dióxido de titânio (TiO2) é um pigmento branco utilizado em formulações de
revestimento como um agente opacificante (FELTON; MCGINITY, 2002). Com base na sua
toxicidade, a Agência Internacional de Investigação do Câncer (IARC) classificou o TiO2
como sendo um possível cancerígeno (Grupo 2B) para seres humanos por inalação (IARC,
2010). No entanto, alguns estudos sugerem que o TiO2 também apresente efeitos adversos por
via oral (LIU; LIN; ZHAO, 2013; MEDINA-REYES et al., 2015a; MEDINA-REYES et al.,
2015b). Nas atuais monografias da USP para determinação de TiO2 em medicamentos e
alimentos, é recomendado o método de titulação, onde se utiliza o redutor de Jones (liga ZnHg) para a redução de Ti. Nesse caso, cerca de 0,15 g de Hg é produzido em cada ensaio
(USP, 2017; FCC, 2017). Neste estudo, é proposta a utilização da técnica de Espectrometria
de Absorção Atômica com Chama (FAAS), como uma alternativa para a quantificação de Ti
em medicamentos. Ao substituir o procedimento de titulação por FAAS, o uso e o descarte de
mercúrio são evitados. O método proposto é menos demorado e mais ecológico do que o
método preconizado pela USP.
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Atualmente, o uso de medicamentos genéricos está difundido no Brasil. Porém, muito
se discute sobre a qualidade do medicamento genérico frente ao seu medicamento de
referência. A formulação e o processo de fabricação dos medicamentos genéricos não
precisam ser idênticos ao do medicamento referência, visto que são empregados diferentes
equipamentos e fornecedores de matérias-primas por distintos fabricantes. Em relação aos
excipientes, a legislação estabelece que os empregados na formulação desses medicamentos
podem ou não serem idênticos aos empregados nos seus respectivos medicamentos de
referência (DIGHE, 1999; BRASIL, 2014).
Com as alterações na Farmacopeia Americana para a análise de impurezas elementares
em medicamentos há a necessidade do desenvolvimento de métodos seletivos e viáveis que
contemplem os valores de dose diária máxima permitida para cada elemento, bem como um
preparo de amostra eficaz. Neste trabalho são estudados medicamentos de uso crônico
(losartana potássica, omeprazol e sinvastatina) comparando os medicamentos de referência
com os seus respectivos genéricos. Além disso, é investigada a presença de dióxido titânio e
impurezas orgânicas em medicamentos.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Otimizar e validar métodos analíticos para a determinação de impurezas elementares
em produtos farmacêuticos utilizando a técnica de Espectrometria de Absorção Atômica. E
investigar a presença de impurezas orgânicas, em três medicamentos de uso crônico,
comparando o medicamento referência com os seus respectivos genéricos.

1.1.2 Objetivos específicos

Investigar um procedimento de digestão de medicamentos sólidos eficiente para as
técnicas de espectrometria de absorção atômica.
Avaliar a viabilidade de um método de “screening” utilizando a Espectrometria de
Absorção Atômica de Alta Resolução com Fonte Contínua para avaliar a presença de
impurezas elementares (chumbo, cádmio, irídio, paládio, platina, ródio, rutênio, cromo,
molibdênio, níquel, vanádio e cobre) em medicamentos.

20

Otimizar e validar métodos analíticos para determinação de chumbo, cádmio, irídio,
paládio, platina, ródio, rutênio, cromo, molibdênio, níquel, vanádio e cobre em medicamentos
de uso crônico empregando a técnica de Espectrometria de Absorção Atômica de Alta
Resolução com Fonte Contínua equipado com Forno de grafite.
Otimizar e validar método analítico para determinação de arsênio em medicamentos
de uso crônico empregando a técnica de Espectrometria de Absorção Atômica com Gerador
de Hidretos.
Otimizar e validar método analítico para determinação de titânio em produtos
farmacêuticos empregando a técnica de Espectrometria de Absorção Atômica com Chama.
Determinar e comparar a concentração de chumbo, cádmio, irídio, ósmio, paládio,
ródio, rutênio, cromo, molibdênio, níquel, vanádio, cobre e arsênio em medicamentos de
referência e genéricos pelas metodologias propostas.
Determinar titânio em diferentes medicamentos pela metodologia proposta.
Determinar o tamanho de partícula do dióxido de titânio presente nas amostras
empregando a técnica de Espalhamento de Luz Dinâmico.
Investigar a presença de impurezas orgânicas nos medicamentos losartana potássica,
omeprazol e sinvastatina utilizando o método descrito nas suas respectivas monografias.
Identificar e quantificar os princípios ativos das amostras de losartana potássica,
omeprazol e sinvastatina, através dos métodos farmacopeicos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 IMPUREZAS ELEMENTARES

2.1.1 Impurezas elementares e método de determinação em medicamentos

A contaminação por impurezas elementares em medicamentos normalmente está
associada à sua presença na matéria-prima e/ou ao próprio processo de produção do
medicamento. A presença dessas impurezas é de grande preocupação, não só devido à
toxicidade inerente de certos contaminantes, mas também devido ao efeito prejudicial que os
contaminantes podem ter sobre a estabilidade do fármaco e prazo de validade. Isto implica em
um controle de qualidade em todo o processo de fabricação de produtos farmacêuticos, desde
as matérias-primas até os produtos finais (LEWEN, 2011; USP, 2017a).
Por mais de 100 anos, o método padrão para mensurar impurezas elementares em
produtos farmacêuticos vendidos nos Estados Unidos vinha sendo o “Teste para Metais
Pesados”, descrito no Capítulo <231> da Farmacopeia Americana (USP, 2015a). Apesar do
nome, o teste era previsto para detectar um amplo grupo de elementos, como Pb, Hg, Bi, As,
Sb, Sn, Cd, Ag, Cu e Mo, mas não havia uma definição clara de testes seletivos para a
detecção específica de cada elemento. Esse teste é baseado na precipitação dos sulfetos de
metais pesados, em suspensão, e posterior comparação visual da intensidade da cor da solução
padrão de chumbo de concentração conhecida com as preparações da amostra. O ensaio é
semiquantitativo e possibilita inferir se a amostra passa ou não no teste, representando o
somatório da concentração dos elementos contaminantes na amostra (ABERNETHY, et al.,
2010; LEWEN, 2011).
Uma das muitas limitações do método é a suposição de que a amostra reagiria de
modo semelhante ao padrão de chumbo, não levando em consideração a matriz da amostra, o
que poderia interferir no resultado do teste. Além disso, o método requer que a comparação
visual seja realizada imediatamente após a formação do precipitado e antes que as soluções se
tornem instáveis, o que ocorre em menos de 5 minutos. O problema é que diferentes analistas
podem diferir em sua interpretação do resultado pela forma como eles realizam a comparação
visual, sendo que o grau de luminosidade do ambiente e a inexperiência do analista podem
influenciar no resultado final (LEWEN, 2011; LI et al., 2015).
Outra limitação da técnica é a necessidade de cerca de dois gramas de amostra para
atingir a capacidade de detecção, porém fármacos em fases iniciais de desenvolvimento são
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de difícil aquisição devido ao fornecimento limitado e ao alto custo. Para o preparo da
amostra um dos procedimentos indicados é a decomposição por via seca em mufla, que
envolve a calcinação a 600°C seguida da dissolução ácida do resíduo gerado, estando sujeito à
perda da amostra. De fato, alguns estudos demonstram que cerca de 50% dos elementos são
perdidos durante o processo de calcinação, em especial o Se e o Hg, que são elementos
voláteis. As perdas elementares também são influenciadas pela matriz e em função da grande
manipulação da amostra, onde as recuperações podem variar significativamente entre
diferentes analistas (ABERNETHY, et al., 2010; LEWEN, 2011; LI et al., 2015).

2.1.2 Criação de novos capítulos na Farmacopeia Americana

Em 2008, especialistas se reuniram em um seminário organizado pelo Instituto de
Medicina (IOM), onde por consenso geral concluíram que a metodologia atual para testes de
metais era inadequada e deveria de ser substituída por métodos instrumentais de maior
especificidade e sensibilidade para uma ampla gama de elementos de interesse (LI et al.,
2015).
Os participantes do encontro concluíram que se fazia necessário uma revisão da USP
<231>, não só para a seleção de quais elementos deveriam ser testados, mas também para a
definição dos limites de toxicidade para cada um dos elementos. Também queriam assegurar
se havia uma harmonia entre as principais farmacopeias: americana, europeia e japonesa,
devido à necessidade de se ter normas globais para a indústria. Eles propuseram a formação
de um Comitê de Especialistas em Impurezas Elementares para iniciar um processo público,
onde as várias partes interessadas, incluindo o público em geral, a indústria farmacêutica, as
universidades e as agências reguladoras, foram convidadas a participar de cada etapa do
processo (ABERNETHY et al., 2010; LI et al., 2015).
Nos anos seguintes, a comissão formada realizou reuniões regulares, tendo recebido
contribuições e sugestões de todas as partes envolvidas. Em 2010, esboçaram dois novos
capítulos que substituiriam o Capítulo <231>, o Capítulo <232> (Impurezas elementares Limites) e o Capítulo <233> (Impurezas Elementares - Procedimentos). Além dos novos
capítulos, o termo metais pesados foi substituído por impurezas elementares (USP, 2015c; LI
et al., 2015).
Após vários anos de revisão, com a contribuição de um amplo grupo de interessados,
esses capítulos foram finalizados e tornaram-se oficiais em fevereiro de 2013. Revisões foram
realizadas periodicamente seguindo o cronograma proposto, que visava o aprimoramento dos
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capítulos. Esse cronograma estabeleceu que todas as partes interessadas teriam até 01 de
janeiro de 2018 para mudar a sua metodologia analítica, a fim de cumprir as exigências dos
dois novos capítulos (USP, 2015c).

2.1.2.1 Capítulo <232> e Capítulo <233>

O Capítulo <232> especifica a lista de elementos e seus limites de toxicidade,
definidos como doses máximas diárias para as diferentes vias de administração, tais como as
formas farmacêuticas de uso oral, parenteral e inalação (USP, 2017a).
Por conhecer os efeitos de toxicidade e o potencial de contaminação em ingredientes
farmacêuticos, houve consenso de que Pb, Hg, As e Cd precisariam ser medidos em
concentrações toxicologicamente relevantes. Já os catalisadores metálicos, tais como os
metais do grupo da platina (Pt, Pd, Os, Ir, Ru e Rh) utilizados na produção de diversos
produtos farmacêuticos, deveriam ser incluídos com base na probabilidade de sua presença.
Apenas o elemento bismuto não foi recolocado no novo capítulo, enquanto que o Mo, Cu, Ag,
Sn e Sb foram mantidos. Cr, Ni, V, Co, Tl, Au, Se, Li e Ba foram adicionados ao novo
capítulo, totalizando 24 elementos que deverão ser analisados nos produtos farmacêuticos e
nas suas matérias-primas (USP, 2017a). Dos 24 elementos listados no compêndio o presente
trabalho estudará 13.
A toxicidade de uma impureza elementar está relacionada ao seu grau de exposição. A
extensão da exposição foi determinada para cada um dos elementos de interesse para três vias
de administração: via oral, parenteral e inalatória, sendo que estes limites são baseados na
exposição crônica. Para as vias de administração mucosa e tópica são considerados os
mesmos limites da via oral (USP, 2017a).
De acordo com a sua toxicidade, esses elementos foram classificados em classes pela
Conferência Internacional de Harmonização (ICH). Na Classe 1 podemos encontrar As, Cd,
Hg e Pb, que são considerados significativamente tóxicos em todas as vias de administração.
Normalmente estes elementos não desempenham nenhum papel na síntese de medicamentos,
mas podem estar presentes como impurezas (ICH, 2014).
Na Classe 2 os elementos podem ser tóxicos em um grau maior ou menor, dependendo
da via de administração. Sendo assim, ela foi subdividida em Classe 2A, onde os elementos
necessitam de avaliação em todas as fontes potenciais e vias de administração. Fazem parte
desse grupo o Ni, Co e V. Na subclasse 2B estão presentes Au, Tl, Pd, Pt, Ir, Os, Rh, Ag, Se e
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Ru, que exigem uma avaliação de fontes potenciais, isso se forem adicionadas
intencionalmente aos processos de fabricação (ICH, 2014).
Os elementos da Classe 3 são impurezas com uma toxicidade relativamente baixa pela
administração oral, mas exigem cautela na avaliação de risco para outras vias de
administração (via parenteral e inalatória). Por via oral, a menos que esses elementos sejam
intencionalmente adicionados como parte do processo de síntese, eles não precisam ser
considerados na avaliação de risco. Já para os produtos parenterais e de inalação, há um risco
potencial para a inclusão dessas impurezas no produto farmacêutico. Os elementos desta
classe incluem Sb, Ba, Li, Cr, Cu, Sn e Mo (ICH, 2014).
Por último, o ICH apresenta elementos que foram avaliados, porém a exposição diária
permitida (PDE) não foi estabelecida devido a sua baixa toxicidade. Se essas impurezas
estiverem presentes ou tiverem sido adicionadas no medicamento, deverão ser abordadas
seguindo as práticas definidas por outras diretrizes e regulamentações regionais. Fazem parte
desse grupo Al, B, Fe, Zn, K, Ca, Na, Mn, Mg e W (ICH, 2014).
A Tabela 1 mostra os valores de PDE de todos os elementos em µg/dia para a
administração de medicamentos, com base em uma pessoa com cerca de 50 kg (USP, 2017a).
A determinação de todos os estados de oxidação de um elemento é denominada
especiação. O arsênio e o mercúrio são de especial preocupação, pois as suas formas
orgânicas e inorgânicas apresentam diferentes toxicidades. Os limites de arsênio são baseados
na forma inorgânica (mais tóxica), podendo ser medido utilizando um método de arsênio total
sob o pressuposto de que todo arsênio contido no material em teste está na forma inorgânica.
Sempre que o limite total é excedido, deve-se demonstrar por meio de um procedimento que
quantifica as diferentes formas, tal como HPLC acoplado a ICP-MS, que a forma inorgânica
satisfaz a especificação. A forma de metil-mercúrio (mais tóxica) raramente é um problema
para os produtos farmacêuticos. Por esse motivo, o limite foi estabelecido assumindo a forma
inorgânica, que é a forma mais comum de mercúrio (USP, 2017a).
O Capítulo <233> trata do procedimento analítico, da preparação da amostra e o
método instrumental para avaliar os elementos, incluindo a escolha de duas técnicas
espectroquímicas à base de plasma, o ICP-AES e o ICP-MS. Os parâmetros de validação
descritos no capítulo para a aceitação do método são limite de quantificação, linearidade,
faixa de concentração, precisão, especificidade e exatidão (USP, 2015b).
No presente trabalho, é proposta a utilização de técnicas de AAS para a análise de
impurezas elementares (Pb, Cd, As, Pd, Cr, Mo, Ni, V, Cu, Ir, Rh, Ru e Pt) como uma
alternativa as técnicas de ICP-AES e ICP-MS, uma vez que a técnica de AAS apresenta
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algumas vantagens quando comparada a essas técnicas, tais como, menor custo do
equipamento, menor custo operacional, facilidade de operação, reduzido número de linhas
espectrais, o que reduz a possibilidade de interferências por sobreposição de linhas, além de
ser adaptado a realidade de um maior número de laboratórios analíticos.
Tabela 1 – Limites expressos em Exposição Diária Permitida baseada em uma pessoa de 50
kg para impurezas elementares em medicamentos de uso oral, parenteral e inalatória.
Elemento

Cádmio
Chumbo
Arsênio
Mercúrio
Cobalto
Vanádio
Níquel
Tálio
Ouro
Paládio
Irídio
Ósmio
Ródio
Rutênio
Selênio
Prata
Platina
Lítio
Antimônio
Bário
Molibdênio
Cobre
Estanho
Cromo

Dose Diária Oral
PDEa
(µg/dia)
5
5
15
30
50
100
200
8
100
100
100
100
150
100
150
100
100
550
1200
1400
3000
3000
6000
11000

Dose Diária Parenteral
PDE
(µg/dia)
2
5
15
3
5
10
20
8
100
10
10
10
10
10
80
10
10
250
90
700
1500
300
600
1100

Fonte: USP, 2017a.
a
PDE: Exposição Diária Permitida baseada em uma pessoa de 50 kg.

Dose Diária Inalatória
PDE
(µg/dia)
2
5
2
1
3
1
5
8
1
1
1
1
7
1
130
1
1
25
20
300
10
30
60
3
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2.2 IMPUREZAS ORGÂNICAS

As impurezas orgânicas podem ser originárias de várias fontes e de várias fases da
síntese e preparação do medicamento, assim como do armazenamento. Porém, a maioria das
impurezas é proveniente da via sintética do processo de fabricação dos medicamentos. Para a
fabricação de um mesmo fármaco podem ser utilizadas várias vias sintéticas distintas. O
conjunto de possíveis impurezas apresentado nas farmacopeias está, em muitos casos, longe
de estar completa, uma vez que sínteses diferentes podem dar origem a diferentes impurezas
(GOROG, 2013).
Segundo a Diretriz do ICH (ICH, 1999) as impurezas orgânicas podem ser
classificadas em:
a.) Materiais de partida: materiais usados na síntese do fármaco e incorporado como um
elemento na estrutura de um intermediário ou do próprio fármaco. Tem estrutura e
características químicas bem definidas e conhecidas.
b.) Derivados;
c.) Intermediários: materiais produzidos durante as etapas de síntese do fármaco e que
sofre reações químicas adicionais antes de se tornar o próprio fármaco.
d.) Produtos de degradação: impureza resultante de uma alteração química da substância
ativa ocorrida durante a fabricação e/ou armazenamento pelo efeito de, por exemplo, luz,
temperatura, pH, água, reações com o excipiente ou com a embalagem primária.
e.) Reagentes, ligantes e catalisadores;
f.) Estereoisômeros: compostos com a mesma estrutura 2D, mas diferentes orientações na
estrutura 3D. Existem testes específicos nas monografias quando ocorre este tipo de impureza.
As técnicas mais utilizadas para a detecção de impurezas orgânicas em medicamentos
são a Cromatografia em Camada Delgada (TLC) ou Cromatografia Líquida de Alta Eficiência
(HPLC), e no caso de compostos voláteis, a Cromatografia Gasosa (GC) desempenha papel
importante. Outras técnicas cromatográficas e eletroforéticas, como a Cromatografia Líquida
Supercrítica (SFC), Eletroforese Capilar (CE) e Eletrocromatografia Capilar (CEC) também
podem ser usadas (GOROG, 2000).
Após a detecção, o próximo passo é a tentativa de identificação das impurezas. Essa
pode ser determinada através do tempo de retenção correspondente à impureza usando de dois
a três métodos de separação com diferentes mecanismos de retenção. Se a correspondência de
retenção não for bem-sucedida, a identificação pode ser realizada através da elucidação da
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estrutura da impureza, por meio da aplicação conjunta de métodos cromatográficos e
espectroscópicos (GOROG, 2000).
O desenvolvimento de um método seletivo e exato para a determinação quantitativa de
impurezas orgânicas necessita da aquisição dos padrões das respectivas impurezas. Na
maioria dos casos, a HPLC ou TLC (semi-quantitativo) são utilizadas para esse fim. Se a
estrutura da impureza é desconhecida e nenhuma impureza padrão está disponível, a
quantidade da impureza é expressa como porcentagem do componente principal (este é o
método usual prescrito pelas farmacopeias) (GOROG, 2000).

2.3 DIÓXIDO DE TITÂNIO

O dióxido de titânio (TiO2) é um pigmento branco utilizado em alimentos,
medicamentos e cosméticos. Ele tem sido adicionado em formulações de revestimento como
um agente opacificante para, além de melhorar a estética do produto final, aumentar a
estabilidade no caso de fármacos sensíveis à luz, diminuir a permeabilidade do filme de
revestimento e aumentar a estabilidade da cor (FELTON; MCGINITY, 2002; MILLER;
MCGINITY, 2008).
A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (USFDA)
aprovou o TiO2 como um corante alimentar que pode ser usado em quantidades de até 1% do
peso do alimento. Já no Brasil, a Anvisa, através da RDC n° 45 de 2010, que dispõe sobre os
aditivos alimentares autorizados para uso segundo as Boas Práticas de Fabricação (BPF),
permite o uso de dióxido de titânio como corante em alimentos, representado pelo número de
INS 171. Seu uso está autorizado em níveis “at quantum satis”, ou seja, quantidade suficiente
para obter o efeito tecnológico desejado, desde que não alterem a identidade e a genuinidade
do alimento (USFDA, 2005; BRASIL, 2010). Enquanto isso, não há limite de concentração
máxima permitida de TiO2 estipulado para medicamentos.
Devido a sua capacidade de bloquear a radiação ultravioleta, o dióxido de titânio
também é utilizado como filtro solar em cosméticos, aumentando o fator de proteção solar do
produto, atingindo um espectro entre a radiação UVB e UVA. De acordo com a RDC n° 47 de
26 de agosto de 2006 a concentração máxima permitida de dióxido de titânio em produtos
cosméticos é de 25%. Para protetores solares é utilizada uma concentração de 1 a 10%
(BOGDAN et al., 2015; BRASIL, 2006).
Naturalmente, o

TiO2 existe na forma de anastase, rutilo e bruquita. Pode ser

produzido em diferentes tamanhos de partículas, variando de partículas finas (FPs) a
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nanopartículas (NPs). Estudos têm revelado que nanopartículas de TiO2 são mais tóxicas do
que as partículas finas (FABIAN et al., 2008; OBERDORSTER, 2001; ZHAO et al., 2009).
Estudo conduzido por Periasamy e colaboradores (2015) investigou o tamanho de partícula do
TiO2 alimentício (E171) pela técnica de espalhamento de luz dinâmico (DLS). Eles
constataram a presença de nanopartículas, sendo que o tamanho médio encontrado foi de 42
nm. Também foi observado que tais nanopartículas podem causar efeitos citotóxicos em
células de fibroblastos do pulmão. Wang et al. (2007) comparou partículas finas (155 nm) de
TiO2 com nanopartículas (25 and 80 nm). Foi observado que camundongos fêmeas
apresentaram altos coeficientes de atenuação no fígado nos grupos nanométricos (25 e 80
nm). Além disso, foram encontradas alterações significativas na concentração sérica de lactato
desidrogenase (LDH) e alfa hidroxibutirato desidrogenase (alfa-HBDH) nos grupos de 25 e
80 nm, que apresentaram dano no miocárdio quando comparado ao grupo controle.
Com base na sua toxicidade, a IARC classificou o TiO2 como sendo um possível
cancerígeno (Grupo 2B) para seres humanos por inalação (IARC, 2010). No entanto, alguns
efeitos do TiO2, como geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) (LIU; LIN; ZHAO,
2013), alteração na distribuição do ciclo celular (MEDINA-REYES et al., 2015a), potencial
invasivo (MEDINA-REYES et al., 2015b), genotoxicidade (CHEN; YAN; LI, 2014) e
inflamação (DELGADO-BUENROSTRO et al., 2015) entre outros (SHI et al., 2013),
levantam a preocupação de efeitos adversos por via oral.
Nas atuais monografias da Farmacopeia Americana para uso de TiO2 em alimentos e
medicamentos, o ensaio de pureza é realizado por titulação onde, depois de dissolvido em
ácido sulfúrico, o titânio é reduzido por um amálgama de zinco e titulado com permanganato
de potássio. Nessas monografias, o método descrito utiliza o redutor de Jones (liga Zn-Hg)
para redução de Ti. Nesse caso, cerca de 0,15 g de Hg é produzido em cada ensaio (USP,
2017; FCC, 2017). Vários estudos utilizam a técnica de espectrometria à base de plasma (ICP)
para a determinação de titânio (PELE et al., 2015; JANI et al., 1994; WANG et al., 2007;
JONES et al., 2015; LOMER et al., 2000; WEIR et al., 2012). Porém, como em
medicamentos o TiO2 é adicionado como excipiente, ele está em altas concentrações (na faixa
de ppm), por esse motivo, uma das propostas deste trabalho é a utilização da técnica de
FAAS, como uma alternativa para a quantificação de Ti em medicamentos. Ao substituir o
procedimento de titulação por FAAS, o uso e o descate de mercúrio são evitados. Assim, o
método proposto é menos demorado e mais ecológico do que o método preconizado pela
USP.
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2.4 MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA E GENÉRICOS

Medicamento de referência é o produto inovador, registrado no órgão federal
responsável pela vigilância sanitária. A eficácia, segurança e qualidade desses medicamentos
são comprovadas por meio de ensaios clínicos, antes da obtenção do registro para
comercialização (BRASIL, 1999).
Devido aos anos de investimento da indústria farmacêutica para desenvolver um novo
medicamento, esta tem o direito a exclusividade sobre a comercialização da fórmula durante o
período de patente. Após expirar a patente, é permitida a produção do medicamento genérico.
Esse por sua vez, é aquele que contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma
farmacêutica, é administrado pela mesma via e com a mesma posologia e indicação
terapêutica do medicamento de referência. O medicamento genérico apresenta eficácia e
segurança equivalentes à do medicamento de referência podendo, com este, ser
intercambiável (BRASIL, 1999).
A substituição segura do medicamento de referência pelo seu genérico é assegurada
pelos testes de equivalência terapêutica, que incluem comparação in vitro, através dos estudos
de equivalência farmacêutica e in vivo, com os estudos de bioequivalência apresentados à
Anvisa (BRASIL, 2003).
A formulação e o processo de fabricação dos medicamentos genéricos não precisam
ser idênticos ao do medicamento referência, o que geralmente ocorre devido aos diferentes
equipamentos e fornecedores de matérias-primas empregados por distintos fabricantes. Em
relação aos excipientes, a RDC n° 60 de 10 de outubro de 2014, estabelece que os excipientes
empregados na formulação desses medicamentos podem ou não ser idênticos aos empregados
na formulação de seus respectivos medicamentos de referência. Dessa forma, é possível que
dois produtos sejam considerados equivalentes farmacêuticos, mas apresentem formulações
diferentes em relação à composição qualitativa e quantitativa dos excipientes (DIGHE, 1999;
BRASIL, 2014).
Com base no exposto, merecem atenção especial as formas farmacêuticas em que o
fármaco está presente na forma sólida (comprimidos e cápsulas), 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 (GIBALDI, 1991). Portanto, formas farmacêuticas sólidas de uso oral,
de liberação imediata ou modificada, são aquelas que, potencialmente, podem apresentar
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problemas em relação à biodisponibilidade e à bioequivalência (ABDOU, 1989;
ARANCÍBIA; GAI; MELLA, 1991; BANAKAR, 1992).
Quanto ao preço do medicamento genérico, este na grande maioria das vezes é mais
barato, isso porque os fabricantes de medicamentos genéricos não necessitam realizar todas as
pesquisas que são realizadas quando se desenvolve um medicamento inovador, visto que suas
características são as mesmas do medicamento de referência. Outro motivo para os preços
reduzidos dos genéricos diz respeito ao marketing. Os seus fabricantes não necessitam fazer
propaganda, pois não há marca a ser divulgada (BRASIL, 1999).
A fim de verificar a qualidade dos medicamentos genéricos, vários estudos vêm
realizando testes recomendados pelas farmacopeias americana, europeia e brasileira. Os
métodos gerais aplicados a medicamentos são determinação de peso (para medicamentos
sólidos), determinação de volume (para medicamentos líquidos), testes de dureza,
friabilidade, desintegração, dissolução, uniformidade de doses unitárias e contaminação por
partículas (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010).
Estudos que comparam medicamentos de referência com medicamentos genéricos
quanto à contaminação com impurezas elementares são escassos. Arnet e colaboradores
(2014) verificaram a qualidade farmacêutica de oito genéricos de ceftriaxona com o
medicamento de referência (Rocephin®). Foi constatada a presença de Br, Fe, Mn, Sr e Zn em
todos produtos genéricos testados, o que gera preocupação uma vez estes metais podem ser
resíduos de catalisadores ou reagentes utilizados no processo de fabricação, ou representam
contaminação de equipamentos e/ou o ambiente.

2.5 ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

A técnica de Espectrometria de Absorção Atômica é largamente difundida e utilizada
para a determinação de diversos elementos da tabela periódica nas mais variadas amostras.
Baseia-se no princípio de que átomos livres (estado gasoso) gerados em um atomizador são
capazes de absorver radiação de frequência específica que é emitida por uma fonte espectral.
A atenuação da intensidade de radiação emitida pela fonte é proporcional à quantidade de
analito presente (BORGES et al., 2005; FB5, 2010).
A AAS consiste, basicamente, de quatro técnicas: absorção atômica com chama,
geração de hidretos, geração de vapor frio e forno de grafite. A Espectrometria de Absorção
Atômica com Chama (FAAS) é a técnica mais utilizada para análises elementares em
concentrações na ordem de mg/L. O sistema consiste de uma câmara de pré-mistura, na qual o
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combustível e o oxidante são misturados, e do queimador, que recebe a mistura combustíveloxidante. A solução é introduzida através de um nebulizador pneumático, no qual é gerado
um fino aerossol (gotículas dispersas em gás) que é conduzido até a chama. A chama tem a
finalidade de transformar íons e moléculas em átomos no estado fundamental. As chamas
mais popularmente utilizadas são as produzidas por ar-acetileno (2100 - 2400°C) e acetilenoóxido nitroso (2650 - 2850°C). A mistura ar-acetileno é adequadamente utilizada para
elementos com temperaturas de atomização em torno de 2000°C, como Na, K, Mg, Cd, Zn,
Cu, Mn, Co, etc. A chama gerada por acetileno-óxido nitroso é aplicada a elementos
refratários como Al, V, Ti, Si, U, entre outros (FB5, 2010; WELZ; SPERLING, 1999).
A Espectrometria de Absorção Atômica com Geração de Hidretos (HGAAS) é uma
técnica utilizada para a determinação de elementos formadores de hidretos voláteis (As, Se,
Sb, Bi, Ge, Sn, Pb e Te) em concentrações na ordem de µg/L. A análise é constituída de três
etapas principais: geração, transporte e atomização dos hidretos. A geração dos hidretos
consiste da reação do analito, normalmente em meio ácido, com um agente redutor (NaBH4),
a separação do hidreto volátil na solução se dá em um separador gás-líquido. O transporte dos
hidretos do frasco de reação até a cela de quartzo é feito através de um gás inerte de arraste tal
como argônio ou nitrogênio. A atomização é feita em uma cela de quartzo aquecida
eletricamente ou com um queimador típico de sistemas de atomização com chama; a
temperatura interna da cela é de 850 a 1000oC (FB5, 2010; WELZ; SPERLING, 1999).
Para a determinação de mercúrio a Espectrometria de Absorção Atômica com
Geração de Vapor Frio (CVAAS) é a técnica de escolha, uma vez que este é o único elemento
metálico cuja forma atômica (Hg0) está presente na forma de vapor à temperatura ambiente. O
equipamento e os reagentes são os mesmos utilizados no sistema de geração de hidretos,
porém, como o elemento já chega à célula de absorção na forma atômica, esta não necessita
ser aquecida. Por esse motivo de ser chamada de técnica do “vapor frio” (FB5, 2010; WELZ;
SPERLING, 1999).
A Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite (GFAAS) é uma técnica
abrangente que possui elevada sensibilidade, os resultados obtidos estão na ordem de µg/L ou
µg/kg. Para a realização da análise, o forno de grafite é aquecido eletricamente através da
passagem de corrente elétrica de modo longitudinal ou transversal. Fluxos de gases inertes
como argônio são mantidos externamente e internamente para evitar a combustão do forno.
Além disso, o fluxo interno expulsa o ar atmosférico do forno e também os vapores gerados
durante as etapas de secagem e pirólise (FB5, 2010).
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A análise pode ser dividida nas seguintes etapas: secagem da amostra, pirólise,
atomização e limpeza. A passagem de uma etapa para outra é marcada pelo aumento da
temperatura, portanto, um programa especial de aquecimento deve ser planejado.
Primeiramente, é realizada a secagem da amostra, nessa etapa os solventes e ácidos residuais
são evaporados. Após a secagem, a temperatura é elevada para remoção da matriz (etapa de
pirólise). Em seguida, o aumento da temperatura leva à atomização do analito, gerando um
sinal em forma de pico em função do tempo. A área deste sinal, absorbância integrada, é
proporcional a massa de analito inserida no forno. Finalmente é realizada a limpeza do forno
em alta temperatura durante poucos segundos (FB5, 2010).
Curvas de atomização e pirólise são usadas para otimização das temperaturas para tais
processos. A curva de pirólise permite determinar a temperatura máxima em que não ocorre
perda do analito. A curva de atomização, por outro lado, visa estimular a temperatura mínima
de atomização do analito com adequada sensibilidade. A realização das curvas de pirólise e
atomização são recomendadas sempre que uma amostra desconhecida for analisada (FB5,
2010).
A fim de tornar as propriedades químicas e físicas do analito nos padrões de calibração
e nas amostras o mais próximo possível, são empregados modificadores químicos. A função
do modificador é estabilizar termicamente os compostos do analito e/ou atuar na matriz da
amostra, minimizando interferências espectrais e não espectrais. Seu uso permite atingir altas
temperaturas de pirólise, convertendo o analito em uma forma menos volátil e/ou os
contaminantes em uma forma mais volátil, promovendo a separação mais efetiva do analito de
seus contaminantes durante a medida. A mistura de nitratos de paládio e magnésio, proposta
por Schlemmer e Welz, é considerada o modificador universal (SCHLEMMER; WELZ,
1986; WELZ; SPERLING, 1999).
Atualmente, existem dois modelos instrumentais de absorção atômica que são
amplamente utilizados, a Espectrometria de Absorção Atômica com Fonte de Linha (LS
AAS) e a Espectrometria de Absorção Atômica de Alta Resolução com Fonte Contínua (HRCS AAS). A LS AAS, como o próprio nome sugere, consiste em lâmpadas de cátodo oco
especialmente desenvolvidas para emitir apenas radiação com pequena largura (alguns
picômetros), específica para cada elemento, o que torna a técnica altamente seletiva e
dispensa o uso de monocromadores de alta resolução. Apesar dessas vantagens a técnica
apresenta algumas limitações, entre elas a análise monoelementar, dificultando a
determinação de diversos elementos devido à necessidade de ter uma lâmpada para

33

cada elemento, e principalmente, devido à falta de informação obtida na região da
análise (BORGES et al., 2005).
Na HR-CS AAS é utilizada apenas uma lâmpada para todos os elementos, diminuindo
os custos analíticos. Essa lâmpada é composta de um arco curto de xenônio de alta pressão,
formada por dois eletrodos de tungstênio, operando em modo hot-spot cuja emissão
compreende a faixa contínua entre 190 e 850 nm. Após a radiação emitida pela lâmpada
passar pelo atomizador ela é dirigida a um monocromador duplo de alta resolução
denominado DEMON (Double-Echelle Monochromator), constituído por um prisma prédispersor, com a função de separar o espectro da radiação incidente, na região de interesse, e
também uma rede de difração Echelle, sendo responsável pela alta resolução do intervalo
selecionado. Por fim, a radiação emitida, transmitida e selecionada atinge o detector. Este é
constituído por um arranjo linear de dispositivos de carga acoplada (CCD) contendo 512
pixels fotossensíveis independentes, dos quais 200 são destinados a fins analíticos. Isto
significa que todo o ambiente espectral a ± 200 pm ao redor da linha analítica na região do
ultravioleta e até ± 500 pm na região visível do espectro torna-se “visível”, fornecendo uma
série de informações indisponíveis em instrumentos convencionais. Com isso, é possível
avaliar uma terceira dimensão do fenômeno que ocorre no atomizador, de maneira que há três
diferentes formas de visualizar os dados em HR-CS AAS: o tradicional sinal transiente
(absorvância versus o tempo); o sinal de absorvância integrada versus comprimento de onda,
que permite visualizar qualquer absorção de radiação que tenha ocorrido no intervalo
espectral em análise; e a imagem tridimensional, que mostra a absorvância como função do
tempo e do comprimento de onda, que certamente é o modo visualmente mais interessante de
representação do potencial do HR-CS AAS no que diz respeito à visualização do ambiente
espectral (BORGES et al., 2005; WELZ, et al., 2005)
Dessa forma, a HR-CS AAS apresenta vantagens quando comparada com a
tradicional (LS AAS), como por exemplo, a alta intensidade, o que oferece à técnica
limites de detecção menores devido a uma maior razão sinal/ruído; visualização de
todo o ambiente espectral no qual a linha analítica está contida, permitindo assim,
um avançado e eficiente sistema de correção de fundo (WELZ; SPERLING, 1999;
BORGES et al., 2005; WELZ et al., 2003).
A HR-CS AAS tem sido usada para determinações de múltiplos elementos em
diferentes tipos de amostras (WÓJCIAK-KOSIOR et al., 2017; KRAWCZYK, 2014;
BORGES et al., 2017), no entanto, existe um atributo dessa técnica que parece ainda não ter
sido adequadamente explorado. Considerando que o gráfico tridimensional mostra o completo
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ambiente em torno da linha analítica, é possível estabelecer um teste de “pass/fail” para
definir se o elemento está presente ou não em uma amostra. Os elementos selecionados para
este estudo foram os listados na diretriz ICH Q3D. Da Classe 1 foram escolhidos Pb e Cd, já
o Pd, V, Cr, Mo, Ni, Cu, Ir, Pt, Rh e Ru foram selecionados da Classe 2 e 3.
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3 METODOLOGIA

3.1 INSTRUMENTAÇÃO


Espectrômetro de Absorção Atômica de Alta Resolução com Fonte Contínua modelo
ContrAA 700 equipado com forno de grafite (Analytik Jena, Jena, Alemanha) e
amostrador automático modelo MPE 60;



Espectrômetro de Absorção Atômica modelo novAA 300 (Analytik Jena, Jena,
Alemanha), equipado com chama e gerador de hidretos HS60 e amostrador automático
modelo As52S;



Cromatógrafo líquido (Knauer) equipado com bomba de fluxo modelo 1000, manager
modelo 5000, detector UV modelo 2600, injetor manual (Reodyne), com alça de
injeção de 20 μL;



Goniômetro BI-200SM com sistema de espalhamento de luz constituída por laser de
75 mW He-Ne de operação linear polarizada com comprimento de onda de 632,8 nm e
um detector fotodiodo de avalanche BI-APD;



Ultrassom (Unique);



Bomba de vácuo (Prismatec);



Sistema de purificação de água Milli-Q Millipore (resistividade 18,2 mΩ.cm);



Balança analítica Sartorius com 4 casas de precisão;



Câmara de fluxo laminar Trox do Brasil, Classe 100;



Destilador de ácidos (Distillacid, Bergrof BSB 939-IR, Eningen, Alemanha);

3.2 REAGENTES


Solução Padrão de Titânio 1000 mg/L (SpecSol®)



Solução Padrão de Cádmio 1000 mg/L (SpecSol®)



Solução Padrão de Chumbo 1000 mg/L (SpecSol®)



Solução Padrão de Cromo 1000 mg/L (SpecSol®)



Solução Padrão de Arsênio 1000 mg/L (SpecSol®)



Solução Padrão de Paládio 1000 mg/L (SpecSol®)



Solução Padrão de Molibdênio 1000 mg/L (SpecSol®)



Solução Padrão de Níquel 1000 mg/L (SpecSol®)
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Solução Padrão de Vanádio 1000 mg/L (SpecSol®)



Solução Padrão de Cobre 1000 mg/L (SpecSol®)



Solução Padrão de Platina 1000 mg/L (SpecSol®)



Solução Padrão de Ródio 1000 mg/L (SpecSol®)



Solução Padrão de Rutênio 1000 mg/L (SpecSol®)



Solução Padrão de Irídio 1000 mg/L (SpecSol®)



Peróxido de Hidrogênio 30% (Merck)



Ácido nítrico 65% (Merck)



Ácido sulfúrico 95% (Merck)



Nitrato de magnésio (Merck)



Fosfato de amônio (Merck)



Sulfato de amônio (Merck)



Padrão de Omeprazol (USP)



Padrão de Sinvastatina (USP)



Padrão de Losartana potássica (USP)



Borato de sódio decahidratado (Synth)



Edetato de dissódico (Nuclear)



Ácido acético glacial 99,8 % (Neon)



Hidróxido de sódio (Vetec)



Acetonitrila Grau HPLC (Merck)



Metanol Grau HPLC (Merck)



Fosfato de sódio monobásico (Vetec)



Fosfato de potássio monobásico (Nuclear)



Fosfato de sódio dibásico (Vetec)



Glicina (Vetec)

3.3 PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO

Todos os frascos plásticos utilizados foram lavados com água corrente, em seguida
enxaguados com água deionizada e imersos em solução 10% de HNO3 (v/v) em etanol diluído
(50% etanol e 50% água) por 48 horas. Após esse tempo, os frascos foram cuidadosamente
lavados com água ultrapura e secos em câmara de fluxo laminar, evitando qualquer contato
com materiais metálicos.
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Na vidraria utilizada para as análises elementares, foi adicionada solução de HNO3 1%
(v/v) em água ultrapura por 48 horas. Já para as análises cromatográficas, as vidrarias
utilizadas foram previamente descontaminadas com solução de Extran alcalino 2% (v/v) em
água ultrapura por 24 horas. Na sequência, as vidrarias foram lavadas com água ultrapura
abundantemente.
O HNO3 utilizado foi destilado em um destilador de ácidos, para reduzir a sua
contaminação por impurezas.

3.4 PREPARO DE SOLUÇÕES E PADRÕES

O preparo das soluções e manipulação das amostras foi realizado em câmara de fluxo
laminar classe 100 e a água deionizada de alta pureza (resistividade 18,2 mΩ.cm) utilizada
para preparar as soluções, foi obtida usando um sistema destilação/deionização seguida de um
sistema de ultrapurificação Milli-Q.
As soluções padrão estoque individuais de Pb, Cd, As, Pd, Cr, Mo, Ni, V, Cu, Ir, Rh,
Ru e Pt foram preparadas em 0,1% (v/v) de HNO3 destilado, através de uma solução padrão
de 1000 mg/L (Specsol, USA).
Para as análises realizadas utilizando a técnica de HR-CS GFAAS foram preparadas
soluções de modificadores químicos. O modificador fosfato de amônio (NH4H2PO4) foi
preparado pesando quantidade suficiente para preparar solução de 1% (m/v). Nitrato de
magnésio (Mg(NO3)2) foi preparado pesando-se quantidade suficiente para preparar solução
de 0,1% (m/v). O volume utilizado dos modificadores foi de 5 μL.
O preparo das soluções de losartana potássica, omeprazol e sinvastatina para as
análises cromatográficas foi realizado conforme os procedimentos descritos nas respectivas
monografias oficiais da Farmacopeia Americana (USP, 2015d; USP, 2015e; USP, 2015f).
Para as análises de losartana potássica por HPLC, foi preparada uma solução estoque
para adequação do sistema, pesando-se 12 mg do padrão de Losartana potássica (USP) em um
frasco volumétrico de 50 mL, seguido da adição de 5 mL de água e 5 mL de HCl 0,1 N. Essa
solução foi aquecida a 105°C por cerca de 1 a 2 horas, e deixou-se esfriar a temperatura
ambiente. Pipetaram-se 5 mL de hidróxido de sódio 0,1 N no frasco e completou-se com água
para 50 mL. O pH foi ajustado para 6,0 com HCl 0,1 N. A solução de adequação do sistema
foi preparada pela mistura de 3 mL de acetonitrila em 7 mL da solução estoque para
adequação do sistema. Para a preparação da solução padrão, foram pesados 0,05 g do padrão
de Losartana potássica (USP) e diluído em um balão volumétrico de 10 mL. Em seguida, foi

38

pipetado 0,5 mL dessa solução para outro balão de 10 mL, obtendo-se assim uma solução de
0,25 mg/mL. A partir da solução de 0,25 mg/mL de losartana potássica foi preparada uma
solução de 2,5 µg/mL para comprovar a adequação do sistema na determinação de impurezas
orgânicas. A preparação da solução de sensibilidade foi realizada pipetando-se 1 mL da
solução padrão de 2,5 µg/mL para um balão de 10 mL. As diluições foram realizadas
utilizando a Solução A (descrita no Item 3.12). As soluções finais foram passadas por um
filtro com tamanho de partícula de 0,45 µm (USP, 2015d).
Para a determinação de omeprazol e impurezas orgânicas em cápsulas de omeprazol
por HPLC, foi preparada uma solução diluente dissolvendo 7,6 g de borato de sódio
decahidratado em 800 mL de água, seguido da adição de 1,0 g de edetato dissódico e do ajuste
do pH para 11,0 ± 0,1 com solução de hidróxido de sódio 50%. Essa solução foi transferida
para um balão volumétrico de 2000 mL, adicionaram-se 400 mL de álcool desidratado e o
volume foi aferido com água ultrapura. A solução padrão foi preparada com a solução
diluente para obter uma solução com 0,2 mg/mL do padrão de Omeprazol (USP). A partir da
solução de 0,2 mg/mL foi preparada uma solução com 1,0 µg/mL de Omeprazol (USP) para a
determinação de impurezas orgânicas. As diluições foram realizadas utilizando a Solução
Diluente. As soluções finais foram passadas por um filtro com tamanho de partícula de 0,45
µm (USP, 2015e).
Para a identificação e quantificação de sinvastatina e impurezas orgânicas em
comprimidos por HPLC, foi preparada uma solução diluente adicionando 3,0 mL de ácido
acético glacial em 900 mL de água, ajustado o pH para 4,0 com hidróxido de sódio 5 N e
diluído com água para 1000 mL. Para 200 mL dessa solução foram adicionados 800 mL de
acetonitrila. Para a preparação da solução padrão, pesou-se com precisão 0,08 g do padrão de
Sinvastatina (USP) e diluiu-se para 50 mL em um balão volumétrico. Na sequência, diluiu-se
a solução 10 vezes (1 mL em um balão volumétrico de 10 mL), obtendo-se uma solução
padrão de 0,16 mg/mL. Para a diluição da solução padrão utilizou-se a solução diluente (USP,
2015f). As diluições foram realizadas utilizando a Solução Diluente. As soluções finais foram
passadas por um filtro com tamanho de partícula de 0,45 µm.

3.5 AMOSTRAS

As amostras analisadas nesse trabalho foram adquiridas em farmácias comerciais de
Santa Maria – RS. Foram escolhidos três medicamentos de uso contínuo: Losartana potássica
(50 mg), Sinvastatina (40 mg) e Omeprazol (20 mg). Optou-se em adquirir o medicamento
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referência e quatro genéricos de cada medicamento em estudo. São eles: Losartana potássica
(Cozaar®, Neo química, Medley, Teuto, EMS), Omeprazol (Peprazol®, Medley, Teuto, EMS,
Neo química), Sinvastatina (Zocor®, Medley, EMS, Sandoz, Novartis). Para a determinação
de Ti foram analisadas mais 23 amostras além das citadas anteriormente, a lista completa está
na Tabela 20 (página 91).

3.6 PREPARO DAS AMOSTRAS

3.6.1 Preparo das amostras para a determinação de impurezas elementares e titânio

Para a determinação das impurezas elementares, as amostras foram decompostas por
digestão ácida.

Em um frasco Kjedahl foi pesado um comprimido ou uma cápsula

(dependendo da forma farmacêutica da amostra) e adicionado cerca de 0,2 g de sulfato de
amônio, adicionado 4 mL de H2SO4 concentrado (95%) e levado para aquecimento em bloco
digestor (100°C). Foram adicionados 1,5 mL de H2O2 30% toda vez que a solução
apresentava coloração marrom ou preta. A adição de H2O2 foi realizada até obter-se uma
mistura límpida. Para a análise de Ti e As foi adicionado 2,0 mL de HCl à mistura após obterse uma solução límpida e deixado por mais 24 horas no bloco digestor. Ao fim da digestão as
amostras foram diluídas a 20 mL em tubos cônicos com água ultrapura.
O controle da contaminação do processo de decomposição foi realizado com o preparo
de soluções branco, com todos os reagentes, porém sem a adição da amostra.

3.6.2 Preparo das amostras para a determinação de impurezas orgânicas e doseamento
do princípio ativo de losartana potássica, omeprazol e sinvastatina

O preparo das amostras de losartana potássica, omeprazol e sinvastatina foi realizado
conforme os procedimentos descritos nas respectivas monografias oficiais da Farmacopeia
Americana (USP, 2015d; USP, 2015e; USP, 2015f).
Para a preparação da amostra de losartana potássica, primeiramente foi preparado uma
solução estoque transferindo-se 10 comprimidos para um frasco volumétrico de 500 mL,
adicionado 250 mL da solução A (descrita no Item 3.12) e colocado sonicar por 25 minutos,
sendo os primeiros 15 minutos intercalados com agitação. Por fim, foi completado o volume
com a solução A, seguido de homogeneização. A partir da solução estoque, preparou-se uma
solução com 0,25 mg/mL de losartana potássica, a diluição foi realizada com a solução A,

40

homogeneizada e filtrada com uma membrana com tamanho de poro de 0,45 µm (USP,
2015d).
Para a análise cromatográfica do omeprazol, foram pesadas 20 cápsulas e transferida
uma massa correspondente a 20 mg de omeprazol para um frasco volumétrico de 100 mL.
Foram adicionados 50 mL da solução diluente (descrita no item 3.4) e levou-se ao ultrassom
por 15 minutos. Após resfriamento, completou-se o volume com solução diluente, a solução
foi agitada e filtrada por uma membrana com tamanho de poro de 0,45 µm (USP, 2015e).
As amostras de sinvastatina foram preparadas transferindo 10 comprimidos para um
frasco volumétrico de 250 mL, seguido da adição de 10 mL de água e agitação até
desintegração dos comprimidos. Após a desintegração dos comprimidos, o volume foi aferido
com a solução diluente (descrita no Item 3.4), colocado sonicar por 15 minutos e esperado
esfriar a temperatura ambiente. Foi centrifugado uma porção da mistura por 5 minutos a 2000
rpm, pipetou-se 1 mL do sobrenadante em um balão volumétrico de 10 mL e aferiu-se com
solução diluente, obtendo-se assim, uma solução com 0,16 mg/mL. A solução foi agitada e
filtrada por uma membrana com tamanho de poro de 0,45 µm (USP, 2015f).

3.6.3 Preparo das amostras para a análise do tamanho de partícula de TiO2
Para a análise do tamanho de partícula, foi realizada a decomposição das amostras
com 10 mL de ácido nítrico e a adição de 1 mL de peróxido de hidrogênio (30%) até obter-se
uma solução límpida. Ao fim da digestão as amostras foram diluídas a 20 mL em tubos
cônicos com água ultrapura.

3.7 DETERMINAÇÃO DE Pb, Cd, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Mo, Ni, V e Cu POR HR-CS
GFAAS

Todas as medições foram realizadas usando um espectrômetro de absorção atômica de
alta resolução com fonte contínua, modelo contrAA 700 (Analytik Jena AG, Jena, Alemanha),
equipado com um atomizador de tubo de grafite aquecido transversalmente e amostrador
automático modelo MPE 60. O volume de amostra pipetada no atomizador foi de 20 µL. O
espectrômetro consiste de uma lâmpada de arco curto de xenônio de alta intensidade operando
em modo hot-spot, um monocromador duplo de alta resolução e um detector de arranjo CCD
com 588 pixels, dos quais 200 são destinados para fins analíticos. A absorção atômica dos
elementos foi medida usando a absorvância da área do pico considerando o pixel central e um
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pixel adjacente em cada lado (CP ± 1). As medidas foram realizadas em triplicata. O gás
inerte utilizado foi o argônio de elevada pureza 99,9997% (White Martins, São Paulo, Brasil).
Para escolher a melhor temperatura de pirólise e atomização, foram realizadas curvas
de variação dessas temperaturas, sendo que a utilização de modificadores químicos foi testada
de acordo com o elemento.
A linha analítica, modificador químico, o tipo de forno utilizado (com ou sem
plataforma) e o programa de temperatura estabelecido após a otimização dos métodos estão
descritos na Tabela 2.
Tabela 2 – Parâmetros de operação do equipamento HR-CS GFAAS e programa de
temperatura para a determinação de Pb, Cd, Pd, Cr, Mo, Ni, V, Cu, Pt, Rh, Ir e Ru após a
otimização.
Elemento

Linha

Tubo de

Modificador

analítica (nm)

grafite

químico

Cd

228.8018

P

Pb

217.0005

Cr

Pirólise (°C)

Atomização (°C)

−

700

1300

P

(NH4)H2PO4

950

1700

357.8687

P

Mg(NO3)2

1600

2600

Mo

313.2594

S

−

900

2600

Ni

232.003

P

Mg(NO3)2

1200

2500

V

318.3982

S

−

1300

2600

Cu

324.754

P

−

1000

2300

Pd

244.791

P

−

1000

2300

Pt

265.945

S

−

1450

2500

Rh

343.4893

S

−

1150

2500

Ir

208.882

S

−

1050

2650

Ru

349.8945

S

−

1400

2700

Fonte: Autor.
P: tubo de grafite com plataforma.
S: tubo de grafite sem plataforma.

3.8 DETERMINAÇÃO DE As POR HGAAS

Para a determinação do As foi utilizado um espectrômetro de absorção atômica
novAA 300 (Analytik Jena, Jena, Alemanha), equipado com gerador de hidretos HS60 e
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amostrador automático modelo As52S. Foi utilizada lâmpada de cátodo oco mono elementar
de arsênio (Photron, Austrália). Para a medida do sinal de fundo foi utilizada uma fonte de
deutério (Analytik Jena, Jena, Germany). As condições do equipamento estão descritas na
Tabela 3.

Tabela 3 – Parâmetros de operação do equipamento para a determinação de As.
Parâmetros

As

Comprimento de onda (nm)

193,7

Fenda (nm)

0,8

Corrente da lâmpada (mA)

10,0

Temperatura da célula de

920°C

quartzo
Altura da célula (mm)

8

Agente redutor

NaBH4 0,8% (m/v) em
NaOH 0,1 mol/L

Gás de arraste

Nitrogênio

Fonte: Autor.

3.9 DETERMINAÇÃO DE TITÂNIO POR FAAS

As análises foram realizadas usando um espectrômetro de absorção atômica
novAA300 (Analytik Jena, Jena, Alemanha). A chama usada foi constituída por uma mistura
de acetileno-óxido nitroso, o fluxo de gás utilizado foi de 250 L/h e a altura do queimador foi
de 8 mm. Foi utilizada uma lâmpada de cátodo oco de titânio (Photron, Austrália), em
comprimento de onda de 364,3 nm, corrente da lâmpada de 7,0 mA, largura da fenda 0,2 nm e
tempo de integração de 3,0 s. Para a medida do sinal de fundo foi utilizada uma fonte de
deutério (Analytik Jena, Jena, Germany). As análises foram realizadas utilizando um módulo
de injeção SFS 6 (Analytik Jena).
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3.10 DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DE PARTÍCULA DO DIÓXIDO DE TITÂNIO

Para a determinação do tamanho de partícula do dióxido de titânio presente nas
amostras foi utilizada a técnica de Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS), através de um
Goniômetro BI-200SM com sistema de espalhamento de luz constituída por laser de 75 mW
He-Ne de operação linear polarizada com comprimento de onda de 632,8 nm e um detector
fotodiodo de avalanche BI-APD.

3.11 VALIDAÇÃO DOS MÉTODOS PARA ANÁLISE POR ESPECTROMETRIA DE
ABSORÇÃO ATÔMICA
Os métodos foram validados conforme o Capítulo <233> Impurezas elementares –
Procedimentos (USP, 2015b), Capítulo <1225> Validação de Procedimentos Compendiais
(USP, 2016) e Capítulo <852> Espectrometria de Absorção Atômica (USP, 2015g) da USP.
Os parâmetros avaliados foram exatidão, precisão (repetibilidade e precisão intermediária),
linearidade, faixa de concentrção, limite de quantificação, limite de detecção e especificidade.

3.11.1 Linearidade e faixa de concentração

A linearidade do método foi determinada através da construção de curvas analíticas,
estas foram confeccionadas automaticamente pela diluição de soluções padrões estoques
unielementares de cada elemento, na concentração de 20 μg/L para Pb, Cd, Cu, Ni, Mo, V,
Cr, Rh, Pd e As, e na concentração de 40 µg/L para Ir, Pt e Ru. Somente para o Ti as
diluições para a construção da curva foram preparadas manualmente, sendo elas: 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45 e 50 mg/L. Os resultados foram usados para obter uma reta por regressão
usando o método dos mínimos quadrados. A linearidade foi avaliada através do coeficiente de
correlação (r).
A faixa de concentração testada para Pb, Cd, Cu, Ni, Mo, V, Cr, Rh, Pd e As foi de 0 a
20 µg/L, para Ir, Pt e Ru foi de 0 a 40 µg/L e para o Ti foi de 0 a 50 mg/L.

3.11.2 Limite de quantificação e limite de detecção

Os limites de quantificação (LOQ) e detecção (LOD) foram obtidos através do método
do branco, onde o branco (obtido no Item 3.6.1) foi analisado 11 vezes e o desvio padrão do
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branco (SD) foi obtido e aplicado às fórmulas: LOD = 3 x SD/s e LOQ = 10 x SD/s. O s é a
inclinação da curva de calibração.
O limite de detecção não é exigido na validação de métodos analíticos das categorias 1
(titânio) e 2 (impurezas elementares), assim como o limite de quantificação não é exigido para
métodos da categoria 1. Porém, optou-se em realizar a análise desses parâmetros de validação
no presente estudo.

3.11.3 Exatidão

A exatidão foi determinada pelo método de recuperação do padrão na amostra, através
da adição de três concentrações distintas dos elementos em estudo antes do processo de
digestão ácida. Para os elementos Pb, Cd, Cu, Ni, Mo, V, Cr, Rh, Pd e As foram adicionadas
as concentrações de 5, 10 e 16 µg/L; para os elementos Ir, Pt e Ru as concentrações utilizadas
foram 16, 25 e 35 µg/L e para Ti 15, 30 e 40 mg/L. A recuperação (R) ou fator de recuperação
foi expresso em porcentagem.

3.11.4 Precisão

A precisão dos métodos foi comprovada através da repetibilidade. O teste foi realizado
com seis amostras independentes do mesmo lote, com a adição de 10 µg/L de solução padrão
de cada elemento estudado. As amostras foram analisadas no mesmo dia e o resultado foi
expresso através do desvio padrão relativo.
Para a determinação da precisão intermediária o teste de repetibilidade foi realizado
novamente em um dia diferente. Os resultados desta análise são combinados com os
resultados do teste de repetibilidade, totalizando 12 determinações. O resultado foi expresso
através do desvio padrão relativo.

3.11.5 Especificidade

Sabendo-se que as técnicas de AAS são baseadas na absorção da radiação de um
comprimento de onda, que é característico para cada elemento, emitido por uma lâmpada de
catodo oco monoelementar ou uma lâmpada de arco curto de xenônio, a especificidade das
técnicas de AAS é muito alta. Para comprovar essa especificidade, foram adicionados 10 µg/L
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de solução padrão de todos os elementos em estudo à amostra, o resultado do ensaio deverá se
mostrar inalterado, sem alteração no sinal analítico e no valor de absorvância.

3.12 DOSEAMENTO E DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS ORGÂNICAS EM
LOSARTANA POTÁSSICA, OMEPRAZOL E SINVASTATINA

A identificação e quantificação de sinvastatina, omeprazol e losartana potássica e suas
impurezas orgânicas foram realizadas conforme as monografias oficiais da Farmacopeia
Americana (USP, 2015d; USP, 2015e; USP, 2015f). Os métodos descrevem a injeção de 10
µL de solução para a realização das corridas cromatográficas, porém a alça de injeção
utilizada nesse trabalho foi de 20 µL.
A losartana potássica foi analisada com cromatografia de fase reversa. Foi utilizada
uma coluna cromatográfica C8 (tamanho de partícula de 5 μm, Zorbax). A fase móvel
consistiu de acetonitrila e tampão (1,25 mg/mL de fosfato de potássio monobásico e 1,5
mg/mL de fosfato de sódio dibásico em água) (15:85) como solução A e acetonitrila como
solução B. As condições do eluente estão na Tabela 4. A velocidade do fluxo foi de 1,0
mL/min. Foi mantida a temperatura de 22°C ± 2°C durante as corridas cromatográficas. O
comprimento de onda utilizado foi de 250 nm (USP, 2015d).
Tabela 4 – Condições da fase móvel para análise de losartana potássica por cromatografia de
fase reversa.
Tempo (minutos)

Solução A (%)

Solução B (%)

0

80

20

10

40

60

11

80

20

15

80

20

Fonte: USP, 2015d.

O omeprazol foi analisado com cromatografia de fase reversa. Foi utilizada uma
coluna cromatográfica C8 (tamanho de partícula de 5 μm, Zorbax). A fase móvel consistiu de
glicina 6,0 g em 2000 mL como solução A e acetonitrila e metanol (85:15) como solução B.
As condições do eluente estão na Tabela 5. A velocidade do fluxo foi de 1,2 mL/min. Foi
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mantida a temperatura de 22°C ± 2°C durante as corridas cromatográficas. O comprimento
de onda utilizado foi de 305 nm (USP, 2015e).
Tabela 5 – Condições da fase móvel para análise do omeprazol por cromatografia de fase
reversa.
Tempo (minutos)

Solução A (%)

Solução B (%)

0

88

12

20

40

60

21

88

12

25

88

12

Fonte: USP, 2015e.

A sinvastatina foi analisada com cromatografia de fase reversa. Foi utilizada uma
coluna cromatográfica C18 (tamanho de partícula de 5 μm, Phenomenex). A fase móvel
consistiu da mistura de acetonitrila e solução tampão (65:35), o tampão foi preparado com
3,9 g de fosfato de sódio monobásico em 1000 mL de água. A velocidade do fluxo foi de 1,5
mL/min. A monografia recomenda que a coluna cromatográfica seja mantida a temperatura de
45°C, porém nesse estudo as corridas cromatográficas foram realizadas com temperatura de
22°C ± 2°C. O comprimento de onda utilizado foi de 238 nm (USP, 2015f).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 DECOMPOSIÇÃO DAS AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE IMPUREZAS
ELEMENTARES

O procedimento de preparação da amostra, usado para medicamentos, depende muito
da natureza das substâncias que serão investigadas. Entre as técnicas utilizadas está a
calcificação úmida realizada em frasco Kjeldahl com ácido nítrico, sob pressão, ou com
assistência de microondas (WELZ; SPERLING, 1999).
Neste trabalho, em um primeiro momento, foi testada a decomposição das amostras
por digestão ácida utilizando a combinação de ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, porém a
amostra não foi totalmente digerida. Testou-se a digestão com ácido sulfúrico e peróxido de
hidrogênio, sendo que o ácido sulfúrico decompôs maior parte da amostra, porém não
totalmente.
Como a maioria dos medicamentos estudados apresenta dióxido de titânio na sua
composição, e provavelmente este seja o precipitado resultante após a decomposição,
verificou-se que o dióxido de titânio é solúvel com a combinação de ácido sulfúrico e sulfato
de amônio (USP, 2017b). Por esse motivo, optou-se em adicionar sulfato de amônio, dessa
forma digerindo por completo as amostras. As amostras que não apresentavam dióxido de
titânio na sua composição foram facilmente digeridas, porém, optou-se em usar a mesma
combinação de reagentes para a decomposição de todas as amostras.
Para a determinação de As total é necessário realizar a pré-redução, a fim de garantir
que todo o arsênio presente esteja no estado trivalente. Vários agentes redutores tem sido
usados para esse fim, tais como iodeto de potássio, L-cisteína, tioureia, tiossulfato, sulfito de
sódio ou cloreto de titânio. Além dos agentes redutores citados, o uso de ácido clorídrico
também é recomendado (WELZ; SPERLING, 1999). Por esse motivo, ao fim da digestão
foram adicionados 2,0 mL de ácido clorídrico nas amostras.
A decomposição das amostras foi realizada pesando-se um medicamento (comprimido
ou cápsula dependendo da forma farmacêutica da amostra), como as análises foram realizadas
em triplicata, essa foi a melhor forma de avaliar cada unidade e o desvio padrão mostrou a
variabilidade entre as unidades.
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4.2 OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSTRUMENTAIS PARA A DETERMINAÇÃO
DAS IMPUREZAS ELEMENTARES POR HR-CS GFAAS

A otimização foi realizada para todos os elementos em estudo a partir das amostras
obtidas do processo de decomposição descrito no Item 3.6.1. Para escolher a melhor
temperatura de pirólise e atomização, foram realizadas curvas de variação dessas
temperaturas. Além disso, a influência de modificadores químicos também foi investigada para
cada elemento. As amostras utilizadas para realizar a otimização dos métodos, foram selecionadas
de forma aleatória, uma vez que, as amostras apresentam composições que não diferem
largamente uma das outras, como podemos ver no Apêndice A.

Na espectrometria de absorção atômica com forno de grafite é comum o uso de
modificadores químicos. Seu uso permite atingir altas temperaturas de pirólise, convertendo o
analito em uma forma menos volátil e/ou os contaminantes em uma forma mais volátil,
promovendo a separação mais efetiva do analito de seus contaminantes durante a medida
(WELZ; SPERLING, 1999).
Dos doze elementos analisados por HR-CS GFAAS, cinco apresentam recomendação
de uso de modificador químico. Fosfato de amônio é indicado para Cd e Pb (ZHONG; REN;
ZHAO, 2016; VIÑAS et al., 2002; DIVRIKLI et al., 2006) e nitrato de magnésio para Cr, Ni
e Cu (ZHONG; REN; ZHAO, 2016; DIVRIKLI et al., 2006; KELKÓ-LÉVAI et al., 1999;
CAPELO et al., 1999).
As curvas de pirólise e atomização para o Cd foram construídas com a amostra
Omeprazol (Neo química) diluída 1:1 e adicionado 10 μg/L de padrão de Cd. Foi testada uma
solução contendo 1% de (NH4)H2PO4 como modificador; porém, verificou-se que a
sensibilidade foi maior e o sinal de fundo menor sem o uso do modificador. Esse resultado
pode ser observado na Figura 1. Dessa forma, as temperaturas de pirólise e de atomização
escolhidas foram 700 e 1300ºC, respectivamente.
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Figura 1 – Curvas de pirólise e atomização para Cd (amostra Omeprazol Neo química diluída
1:1 e fortificada com 10 μg/L do padrão de Cd). Temperatura de atomização para a curva de
pirólise: 1200°C, temperatura de pirólise para a curva de atomização: 700°C. Modificador de
(NH4)H2PO4 1% (5µL).

Fonte: Autor.

Foram construídas curvas de pirólise e atomização para o Pb, a amostra utilizada foi
Cozaar® diluída 1:1 e adicionado 25 μg/L do padrão de Pb. Foi testado o modificador
(NH4)H2PO4 1% e observado que houve um aumento da sensibilidade do Pb. Na Figura 2
observa-se que maiores absorvâncias ocorreram em temperatura de pirólise de 950°C e
atomização 1700°C, sendo estas as temperaturas selecionadas para as medidas de Pb.
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Figura 2 – Curvas de pirólise e atomização para Pb (amostra utilizada foi Cozaar® diluída 1:1
e fortificada com 25 μg/L do padrão de Pb). Temperatura de atomização para a curva de
pirólise: 1500°C, temperatura de pirólise para a curva de atomização: 950°C. Modificador de
(NH4)H2PO4 1% (5µL).

Fonte: Autor.

As curvas de pirólise e atomização para o Cu foram construídas com a amostra
Losartana potássica (Teuto) diluída 1:1 e adicionado 10 μg/L do padrão de Cu. Foi testada a
solução de Mg(NO3)2 0,1% como modificador. Na Figura 3, é possível observar que não
houve diferença entre as absorvâncias obtidas com ou sem modificadores, por esse motivo
optou-se por não utilizar modificador. Portanto, foram selecionadas as temperaturas de
pirólise de 1000°C e atomização 2300°C para as medidas.
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Figura 3 – Curvas de pirólise e atomização para Cu (amostra Losartana potássica Teuto
diluída 1:1 e fortificada com 10 μg/L do padrão de Cu). Temperatura de atomização para a
curva de pirólise: 2000°C, temperatura de pirólise para a curva de atomização: 1000°C.
Modificador Mg(NO3)2 0,1% (5µL).

Fonte: Autor.

Foram construídas curvas de pirólise e atomização para o Cr com a amostra Losartana
potássica (Neo química) diluída 1:1 e adicionado 10 μg/L do padrão. Foi testada uma solução
de Mg(NO3)2 0,1% como modificador. Na Figura 4 observa-se que maiores absorvâncias para
as temperaturas de atomização ocorreram com a utilização do modificador, além de apresentar
um melhor perfil de sinal. Portanto, o uso do modificador foi selecionado e as temperaturas de
pirólise de 1600°C e atomização 2600°C foram escolhidas para realizar as medidas.
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Figura 4 – Curvas de pirólise e atomização para Cr (amostra Losartana potássica Neo quimica
diluída 1:1 e fortificada com 10 μg/L do padrão de Cr). Temperatura de atomização para a
curva de pirólise: 2300°C, temperatura de pirólise para a curva de atomização: 1600°C.
Modificador Mg(NO3)2 0,1% (5µL).

Fonte: Autor.

As curvas de pirólise e atomização para o Mo foram construídas com a amostra
Losartana potássica (Neo química) diluída 1:1 e adicionado 10 μg/L do padrão de Mo. Não é
indicada a utilização de modificadores químicos na determinação de Mo, por esse motivo não
foi testado. Na Figura 5, observa-se que as maiores absorvâncias ocorreram em temperaturas
de pirólise de 900°C e atomização 2600°C. Portanto, foram estas as temperaturas selecionadas
para as medidas.
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Figura 5 – Curvas de pirólise e atomização para Mo (amostra Losartana potássica Neo
quimica diluída 1:1 e fortificada com 10 μg/L do padrão de Mo). Temperatura de atomização
para a curva de pirólise: 2500°C, temperatura de pirólise para a curva de atomização: 900°C.

Fonte: Autor.

Foram construídas curvas de pirólise e atomização para o Ni com a amostra
Omeprazol (EMS) diluída 1:1 e adicionado 10 μg/L do padrão de Ni, demonstradas na Figura
6. Foi testada uma solução de Mg(NO3)2 0,1% como modificador e esse estabilizou as
temperaturas de pirólise e atomização. Dessa forma, foram selecionadas as temperaturas de
pirólise 1200°C e atomização 2500°C com o uso de modificador químico.
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Figura 6 – Curvas de pirólise e atomização para Ni (amostra Omeprazol EMS diluída 1:1 e
fortificada com 10 μg/L do padrão de Ni). Temperatura de atomização para a curva de
pirólise: 2300°C, temperatura de pirólise para a curva de atomização: 1200°C. Modificador
Mg(NO3)2 0,1% (5µL).

Fonte: Autor.

As curvas de pirólise e atomização para o Pd foram construídas com a amostra
Omeprazol (EMS) diluída 1:1 e adicionado 10 μg/L do padrão de Pd. Não é indicada a
utilização de modificadores químicos na determinação de Pd, por esse motivo não foi testado.
Na Figura 7, observa-se que as maiores absorvâncias ocorreram em temperaturas de pirólise
de 1000°C e atomização 2300°C. Portanto, foram estas as temperaturas selecionadas para as
medidas.
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Figura 7 – Curvas de pirólise e atomização para Pd (amostra Omeprazol EMS diluída 1:1 e
fortificada com 10 μg/L do padrão de Pd). Temperatura de atomização para a curva de
pirólise: 2200°C, temperatura de pirólise para a curva de atomização: 1000°C.

Fonte: Autor.

As curvas de pirólise e atomização para o V foram construídas com a amostra
Losartana potássica (Neo química) diluída 1:1 e adicionado 10 μg/L do padrão de V. Não é
indicada a utilização de modificadores químicos na determinação de V, por esse motivo não
foi testado. Na Figura 8, observa-se que as maiores absorvâncias ocorreram em temperaturas
de pirólise de 1300°C e atomização 2600°C. Portanto, foram estas as temperaturas
selecionadas para as medidas.
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Figura 8 – Curvas de pirólise e atomização para V (amostra Losartana potássica Neo química
diluída 1:1 e fortificada com 10 μg/L do padrão de V). Temperatura de atomização para a
curva de pirólise: 2550°C, temperatura de pirólise para a curva de atomização: 1300°C.

Fonte: Autor.

As curvas de pirólise e atomização para o Ir foram construídas com a amostra
Omeprazol (Neo química) diluída 1:1 e adicionado 100 μg/L do padrão de Ir. Não é indicada
a utilização de modificadores químicos na determinação de Ir, por esse motivo não foi
testado. Na Figura 9, observa-se que as maiores absorvâncias ocorreram em temperaturas de
pirólise de 1050°C e atomização 2650°C. Portanto, foram estas as temperaturas selecionadas
para as medidas.

57

Figura 9 – Curvas de pirólise e atomização para Ir (amostra Omeprazol Neo química diluída
1:1 e fortificada com 100 μg/L do padrão de Ir). Temperatura de atomização para a curva de
pirólise: 2400°C, temperatura de pirólise para a curva de atomização: 1050°C.

Fonte: Autor.

Foram construídas curvas de pirólise e atomização para a Pt, a amostra utilizada foi
Omeprazol (Neo química) diluída 1:1 e adicionado 50 μg/L do padrão de Pt. Não há
recomendação de modificador químico para esse elemento. Na Figura 10 observa-se que
maiores absorvâncias ocorreram em temperatura de pirólise de 1450 °C e atomização 2500
°C, sendo estas as temperaturas selecionadas para as medidas de Pt.
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Figura 10 – Curvas de pirólise e atomização para Pt (amostra Omeprazol Neo química diluída
1:1 e fortificada com 50 μg/L do padrão de Pt). Temperatura de atomização para a curva de
pirólise: 2300°C, temperatura de pirólise para a curva de atomização: 1450°C.

Fonte: Autor.

As curvas de pirólise e atomização para o Rh foram construídas com a amostra
Losartana potássica (EMS) diluída 1:1 e adicionado 10 μg/L do padrão de Rh. Não é indicada
a utilização de modificadores químicos na determinação de Rh, por esse motivo não foi
testado. Na Figura 11, observa-se que as maiores absorvâncias ocorreram em temperaturas de
pirólise de 1150°C e atomização 2500°C. Portanto, foram estas as temperaturas selecionadas
para as medidas.
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Figura 11 – Curvas de pirólise e atomização para Rh (amostra Losartana potássica EMS
diluída 1:1 e fortificada com 10 μg/L do padrão de Rh). Temperatura de atomização para a
curva de pirólise: 2400°C, temperatura de pirólise para a curva de atomização: 1150°C.

Fonte: Autor.

Foram construídas curvas de pirólise e atomização para a Ru, a amostra utilizada foi
Losartana potássica (Teuto) diluída 1:1 e adicionado 50 μg/L do padrão de Ru. Não há
recomendação de modificador químico para esse elemento. Na Figura 12, observa-se que a
maior absorvância ocorreu na temperatura de pirólise de 1450°C, na curva de atomização é
possível observar que a partir da temperatura de 2600°C atingiu-se um platô, como o sinal
obtido da temperatura de 2700°C apresentou um melhor perfil de pico, essa foi a temperatura
escolhida para as análises de Ru.
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Figura 12 – Curvas de pirólise e atomização para Ru (amostra Losartana potássica Teuto
diluída 1:1 e fortificada com 50 μg/L do padrão de Ru). Temperatura de atomização para a
curva de pirólise: 2500°C, temperatura de pirólise para a curva de atomização: 1400°C.

Fonte: Autor.

4.3 OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DE As POR HGAAS

A otimização do método para a determinação de As foi realizada com a amostra
Losartana potássica (Medley) obtida após o processo de decomposição descrito no Item 3.6.1
e adicionado 10 μg/L de solução padrão de As. Primeiramente, foi testado a concentração de
NaBH4 variando de 0,1% a 1,2% em NaOH 0,1 mol/L e concentração fixa de HCl 3%. Como
pode ser visto na Figura 13, com concentrações abaixo de 0,8% os valores de absorvâncias
são baixos, já acima de 0,8% as absorvâncias obtidas são mais elevadas, porém, observam-se
desvios padrões mais altos. Dessa forma, optou-se em utilizar NaBH4 na concentração de
0,8%.
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Figura 13 – Influência da concentração de NaBH4 na formação de arsina. Concentração fixa
de HCl 3%.
1,80

Absorvância integrada

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Concentração NaBH4 % (m/v)

Fonte: Autor.

Após a otimização da concentração do agente redutor, foi verificada a concentração de
HCl ideal, variando de 1 – 5%, utilizando o NaBH4 na concentração fixa de 0,8%. A Figura
14 mostra que a concentração de ácido que obteve os maiores valores de absorvâncias foi de
3%, por esse motivo, essa foi a concentração utilizada pelo método.
Figura 14 – Influência da concentração de HCl na formação de arsina. Agente redutor NaBH4
na concentração fixa de 0,8%.
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4.4 VALIDAÇÃO DOS MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DAS IMPUREZAS
ELEMENTARES

Para se tornar um procedimento alternativo para a quantificação de impurezas
elementares, é necessário que o método proposto cumpra os parâmetros de validação
estipulados pelo Capítulo <233> da USP, que são: exatidão, precisão, limite de quantificação,
linearidade, faixa de concentração e especificidade.
A faixa de concentração testada para Pb, Cd, Cu, Ni, Mo, V, Cr, Rh, Pd e As foi de 0 a
20 µg/L, para Ir, Pt e Ru foi de 0 a 40 µg/L. Esse intervalo demonstrou excelente relação
linear com o sinal analítico, observado pelos valores do coeficiente de correlação próximos de
1. O coeficiente de correlação atendeu a exigência de r > 0,99, mostrando linearidade para os
métodos. A Tabela 6 mostra os LOD e LOQ obtidos através do método do branco, onde o
LOD representa a mais baixa concentração do analito em estudo que pode ser detectado pelo
método, já o LOQ é definido como a menor quantidade do analito em uma amostra que pode
ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais
estabelecidas. Como as amostras são sólidas, foi calculado o limite de detecção em µg/g, com
base nos limites de detecção obtidos nos métodos e utilizando a menor e a maior massa
pesada para a decomposição das amostras, que são 0,1527 g e 0,5707 g, respectivamente.
Dessa forma, é possível saber qual a quantidade de massa da amostra para detectar o elemento
de interesse. As faixas dos limites obtidos estão descritos na última coluna da Tabela 6. Os
limites de detecção obtidos pelos métodos estão abaixo dos limites para cada um dos
elementos estipulados pelo Capítulo <232> da Farmacopeia Americana, que estão
apresentados na segunda coluna da Tabela 1. A especificidade do método foi comprovada ao
constatar que os resultados obtidos pela amostra com a adição dos demais elementos em
estudo não diferiu do resultado obtido da amostra sem a adição dos elementos.
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Tabela 6 – Parâmetros de mérito para determinação de impurezas elementares por HR-CS
GFAAS e HGAAS.
Elemento

Coeficiente de
correlação (r)
0,9959

LOQ
(µg/L)
2,6

LOD
(µg/L)
0,8

LOD (µg/g)

Cd

Equação da reta
(y=a+bx)
y=0,0434+0,0854x

Pb

y=0,0106+0,0211x

0,9983

2,7

0,9

0,1 – 0,03

Cu

y=0,0459+0,0192x

0,9984

0,9

0,3

0,04 – 0,01

Cr

y=0,0283+0,0219x

0,9962

1,2

0,4

0,05 – 0,01

Mo

y=0,0047+0,0072x

0,9977

3,6

1,0

0,1 – 0,04

Ni

y=0,0152+0,0108x

0,9919

1,9

0,6

0,07 – 0,04

V

y=0,0004+0,0059x

0,9991

2,3

0,6

0,07 – 0,04

Pd

y=0,0075+0,0021x

0,9991

3,2

0,9

0,1 – 0,03

Pt

y=0,0012+0,0010x

0,9986

6,8

2,3

0,3 – 0,08

Rh

y=0,0028+0,0055x

0,9979

1,0

0,3

0,04 – 0,01

Ir

y=0,0032+0,0010x

0,9979

8,9

2,5

0,3 – 0,09

Ru

y=0,0037+0,0028x

0,9991

4,6

1,5

0,2 – 0,05

As*

y=0,0046+0,1115x

0,9997

1,3

0,4

0,05 – 0,01

0,1 – 0,02

Fonte: Autor.
LOD: limite de detecção; LOQ: limite de quantificação; HR-CS GFAAS: espectrometria de absorção atômica de
alta resolução com fonte contínua equipado com forno de grafite; HGAAS: espectrometria de absorção atômica
com geração de hidretos.
*HGAAS

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos para a precisão dos métodos propostos, ela
foi comprovada pela repetibilidade e pela precisão intermediária realizada em dias diferentes.
O critério de aceitação é de RSD < 20% (n = 6) para repetibilidade e de RSD < 25% (n = 12)
para precisão intermediária. Todos os métodos apresentaram valores dentro da faixa
permitida.
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Tabela 7 – Avaliação da precisão (repetibilidade e precisão intermediária) para
determinaçãode impurezas elementares por HR-CS GFAAS e HGAAS.
Elemento

Repetibilidade (RSD %)

Precisão intermediária (RSD %)

Losartana Omeprazol

Sinvastatina

Losartana Omeprazol

Sinvastatina

Cd

3,2

3,6

2,8

5,6

5,1

4,8

Pb

3,7

4,1

3,5

8,4

7,9

8,1

Cu

2,1

2,7

3,1

3,8

3,2

2,5

Cr

2,4

2,8

2,7

5,3

4,8

6,2

Mo

2,3

1,6

2,1

2,4

3,9

3,1

Ni

12,4

15,3

12,7

17,0

17,3

16,3

V

2,9

3,5

3,2

9,2

10,7

10,8

Pd

9,9

10,0

8,8

15,1

16,9

16,1

Pt

5,9

5,4

5,7

10,2

11,1

10,5

Rh

1,9

2,1

2,2

8,5

7,2

7,8

Ir

12,8

12,2

11,5

12,6

14,1

13,5

Ru

2,4

2,6

2,9

2,0

3,9

2,4

As*

4,4

5,4

4,9

5,1

4,5

3,3

Fonte: Autor.
HR-CS GFAAS: espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua equipado com forno
de grafite; HGAAS: espectrometria de absorção atômica com geração de hidretos.
*HGAAS

A exatidão foi comprovada através do ensaio de recuperação com três concentrações
diferentes (baixa, média e alta). Os resultados obtidos variaram de 80,6% a 122,0%,
contemplando o critério de aceitação, que é de 70%−150%. Portanto, o método mostrou
exatidão satisfatória.
Os métodos propostos utilizando as técnicas de AAS atenderam os requisitos
estipulados pelo Capítulo <233> da USP, tornando-se assim, equivalentes ao procedimento
proposto pelo compêndio.
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4.5 HR-CS GFAAS PARA SCREENING DE IMPUREZAS ELEMENTARES EM
MEDICAMENTOS PARA ADERIR ÀS NOVAS DIRETRIZES INTERNACIONAIS

Após a otimização e validação dos métodos para a determinação de Pb, Cd, Cu, Ni,
Mo, V, Cr, Rh, Pd, Ir, Pt e Ru em medicamentos, foi necessário comprovar que os limites
para essas impurezas elementares, estabelecidos pelo ICH Q3D, foram alcançados. A Tabela
8 apresenta os valores listados na diretriz para medicamentos de uso oral e a quantidade
mínima detectável calculada com base no limite de detecção do elemento, a massa do
comprimido/cápsula (0,2 g) e o volume final após a digestão (20 mL). Os dados mostram que
mesmo nos casos em que os limites foram os mais baixos, como 0,5 µg/g para Cd e Pb, as
quantidades detectáveis foram 6,3 e 5,5 vezes inferiores aos limites, respectivamente.
Tabela 8 – Concentrações permitidas em µg/g para impurezas elementares em medicamentos
administrados por via oral, com dose diária menor que 10 gramas por dia e a concentração
detectável de cada elemento em µg/g usando as condições estabelecidas neste estudo.
Elemento
Cádmio

Classe
ICH Q3A
1

Concentração
permitida (µg/g)
0,5

Quantidade detectável (µg/g) usando as
condições estabelecidas neste estudo*
0,08

Chumbo

1

0,5

0,09

Níquel

2A

20

0,06

Vanádio

2A

10

0,06

Irídio

2B

10

0,25

Paládio

2B

10

0,09

Platina

2B

10

0,23

Ródio

2B

10

0,03

Rutênio

2B

10

0,15

Cromo

3

1100

0,04

Molibdênio

3

300

0,10

Cobre

3

300

0,03

Fonte: Autor.
*Baseado no limite de detecção apresentado na Tabela 6, massa da amostra (0,2 g) e diluição final (20 mL).

As Figuras 15, 16, 17 e 18 apresentam os espectros em 3D, que mostram a absorvância
como função do tempo e do comprimento de onda, para os elementos selecionados nesse
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estudo. A Figura 15 mostra os espectros dos elementos da Classe 1, Pb e Cd, enquanto a
Figura 16 mostra que para os elementos da Classe 2, Ir, Rh, Ru e V, não é possível observar
nenhum sinal. A Figura 17 contém os espectros dos elementos da Classe 3, Cr, Mo e Cu. Os
espectros dos elementos Pd, Pt e Ni são mostrados na Figura 18 porque são os únicos
elementos para os quais os picos mais altos não correspondem aos elementos. Os espectros de
Pd e Pt, na Figura 18, mostram picos que, à primeira vista, correspondem a esses elementos.
Porém, as linhas de 244,771 nm no espectro do Pd, e a de 266,040 nm no espectro de Pt, são
de ferro.
Figura 15 – Espectro da absorvância em função do tempo e do comprimento de onda para (a)
losartana potássica, (b) omeprazol e (c) sinvastatina na vizinhança da linha principal dos
elementos da Classe 1 (I) chumbo (217,0005 nm), e (II) cádmio (228,8018 nm) usando HRCS GFAAS. As temperaturas de pirólise e atomização estão descritas na Tabela 2.

Fonte: Autor.
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Figura 16 – Espectro da absorvância em função do tempo e do comprimento de onda para (a)
losartana potássica, (b) omeprazol e (c) sinvastatina na vizinhança da linha principal dos
elementos da Classe 2 (I) irídio (208,88 2 nm), (II) ródio (343,4893 nm), (III) rutênio
(349,8945 nm) e (IV) vanádio (318,3982 nm) utilizando HR-CS GFAAS. As temperaturas de
pirólise e atomização estão descritas na Tabela 2.

Fonte: Autor.
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Figura 17 – Espectro da absorvância em função do tempo e do comprimento de onda para (a)
losartana potássica, (b) omeprazol e (c) sinvastatina na vizinhança da linha principal dos
elementos da Classe 3 (I) cromo (357,8687 nm), (II) molibdênio (313,2594 nm) e (III) cobre
(324,754 nm) utilizando HR-CS GFAAS. As temperaturas de pirólise e atomização estão
descritas na Tabela 2.

Fonte: Autor.
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Figura 18 – Espectro da absorvância em função do tempo e do comprimento de onda para (a)
losartana potássica, (b) omeprazol e (c) sinvastatina na vizinhança da linha principal dos
elementos (I) paládio (244,791 nm), (II) platina (265,945 nm) e (III) níquel (232,003 nm)
utilizando HR-CS GFAAS. As temperaturas de pirólise e atomização estão descritas na
Tabela 2.

Fonte: Autor.

A presença de Fe nos medicamentos é justificada pelo fato de que o óxido de ferro é
um ingrediente utilizado pela indústria farmacêutica como pigmento de revestimento. Embora
os rótulos dos medicamentos mencionem o óxido de ferro como um ingrediente inativo, a
quantidade adicionada não é informada. A FDA estabelece um limite de 5 mg/dia de ferro
elementar em medicamentos (FDA, 2018), sendo assim, a quantidade de Fe pode ser muito
maior do que a quantidade de impurezas de Pt ou Pd.
O mesmo ocorreu durante as análises do Ni. Embora o Ni esteja presente nas amostras
e seu pico é observável, o pico mais alto do espectro também é do Fe. Neste caso, existe uma
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linha de Fe a 232,036 nm, perto da linha principal de Ni a 232,003 nm que pode ser vista no
espectro. Devido às suas características avançadas, o equipamento HR-CS AAS é capaz de
detectar e registrar as linhas secundárias de Fe de baixa sensibilidade a 244,771 nm e 266,040
nm, que estão muito próximas das linhas principais de Pd e Pt, respectivamente, e poderiam
ser atribuídas incorretamente. No entanto, o espectro bidimensional, exibindo absorvância
integrada vs comprimento de onda, atribui claramente o pico de cada elemento. A Figura 19
mostra a absorvância pelo comprimento de onda do Pd, Pt e Ni nas análises de sinvastatina.
Para Pd e Pt, apenas os picos das linhas secundárias de Fe foram observados, enquanto que no
espectro do Ni é possível observar o pico do Ni e do Fe.
Figura 19 – Espectro da absorvância em função do comprimento de onda para sinvastatina
(Zocor®) mostrando os picos de Fe na vizanhança das linhas principais de (a) Pd a 244,791
nm; (b) Pt a 265,945 nm; e (c) Ni a 232,003 nm.

Fonte: Autor.

As amostras analisadas neste estudo contêm Fe em concentrações muito superiores às
dos analitos. Para os elementos Pd, Pt e Ni, que apresentam linhas de absorção de Fe de baixa
sensibilidade perto de suas linhas principais (NIST, 2018), a quantidade de Fe nas amostras é
alta o suficiente para criar picos. Os sinais de Fe não são comparáveis devido as diferentes
sensibilidades de cada linha. No entanto, é possível perceber que a sinvastatina contém a
maior quantidade de Fe, já que os picos desse elemento são qualitativamente maiores no
espectro da sinvastatina do que no da losartana potássica e omeprazol.
Para confirmar a precisão deste teste de “pass/fail", as amostras foram enriquecidas
com 200 pg de todos os elementos e foi realizada a atomização. A Figura 20 exibe o resultado
desta avaliação apenas para três elementos (um de cada classe), onde os picos dos elementos,
no seu comprimento de onda específico, podem ser vistos. Essas recuperações confirmam a
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adequação do método proposto para avaliação de impurezas elementares nos medicamentos
selecionados.
Figura 20 – Espectro da absorvância em função do tempo e do comprimento de onda para
sinvastatina na vizinhança da linha principal dos elementos (a) cádmio (228,8018 nm), (b)
ródio (343,4893 nm), e (c) molibdênio (313,2594 nm) após a adição de 200 pg de cada
elemento nas amostras usando HR-CS GFAAS. As temperaturas de pirólise e atomização
estão descritas na Tabela 2.

Fonte: Autor.

A avaliação dos espectros mostrados nas Figuras 15, 16, 17 e 18 revelou que apenas
Cr, Ni e Cu estão acima do LOD. Esses elementos estão presentes nos três medicamentos
analisados. Como esses elementos apresentaram picos detectáveis em suas linhas principais
de absorvância, eles “fail” no teste, e por esse motivo as suas quantificações foram realizadas
e serão apresentadas a seguir.

4.6 IMPUREZAS ELEMENTARES EM MEDICAMENTOS

A Tabela 9 apresenta os níveis das impurezas elementares nas amostras. Os elementos
Pb, Cd, Pd, V, Mo, Ir, Ru, Rh e Pt não foram detectados em nenhuma amostra. Os níveis de
Cr encontrados nas amostras variaram entre 90,8 e 593,6 µg/kg, enquanto que para o Ni a
menor concentração encontrada foi de 76,8 µg/kg e a maior de 1089,1 µg/kg. Para duas
amostras de sinvastatina (Sandoz e Novartis) o Cu não foi detectado pelo método proposto, já
a losartana potássica produzida pela Teuto foi a que apresentou a maior concentração de Cu
(169,9 µg/kg). O As não foi detectado na amostra de losartana potássica produzida pela
Medley, já nas demais amostras os níveis do elemento variaram de 1,6 a 225,6 µg/kg.
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Tabela 9 – Resultados obtidos para Cr, Ni, Cu, Pb, Cd, V, Mo, Pd, Pt, Rh, Ir, Ru e As em medicamentos genéricos e referência de losartana
potássica, sinvastatina e omeprazol. As concentrações (μg/kg) dos analitos são expressas como a média ± desvio padrão (n = 3).
Medicamento

Fabricante

Cr

Ni

Cu

Pb

Cd

V

Mo

Pd

Pt

Rh

Ir

Ru

As

Losartana

Cozaar®

166,5 ± 0,3

99,1 ± 1,3

68,4 ± 0,6

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

50,1 ± 0,01

Neo química

352,2 ±0,08

342,3 ± 0,6

122,1 ± 0,4

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

38,2 ± 0,8

Medley

123,1 ± 0,2

1049,5 ± 1,8

106,2 ± 1,5

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Teuto

192,9 ± 0,7

1089,1 ± 0,8

169,9 ± 0,8

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

74,0 ± 0,3

EMS

174,8 ± 0,4

299,3 ± 0,2

62,6 ± 0,7

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

51,9 ± 0,3

Zocor®

176,0 ± 0,4

108,9 ± 0,6

49,8 ± 0,2

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

20,8 ± 0,2

Medley

297,6 ± 0,09

273,0 ± 0,5

82,9 ± 0,4

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

31,1 ± 0,1

EMS

271,5 ± 0,5

217,5 ± 0,06

129,1 ± 1,7

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

34,7 ± 0,1

Sandoz

90,8 ± 0,3

76,8 ± 1,2

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

106,9 ± 0,4

Novartis

210,3 ± 0,6

181,9 ± 0,3

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1,6 ± 0,6

Peprazol®

235,3 ± 0,3

486,5 ± 0,6

68,4 ± 0,9

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

156,4 ± 0,4

Neo química

304,6 ± 0,2

411,4 ± 0,3

168,0 ± 0,5

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

130,1 ± 0,07

Medley

593,6 ± 0,4

327,3 ± 0,9

129,5 ± 0,3

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

81,5 ± 0,4

Teuto

563,6 ± 0,1

374,0 ± 1,7

117,2 ± 0,7

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

93,7 ± 0,05

EMS

353,0 ± 0,9

335,5 ± 0,3

111,9 ± 0,8

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

225,6 ± 0,08

potássica

Sinvastatina

Omeprazol

Fonte: Autor.
nd: não detectado (< limite de detecção).
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Estudo realizado por de Paula e colaboradores (2012), investigou a presença de Cr e
Ni em antibióticos (ciprofloxacino e cefalexina) utilizando a técnica de GFAAS. As
concentrações encontradas foram de 0,96 a 5,66 µg/g para o Cr e de 0,91 a 1,70 µg/g para o
Ni. Aleluia e colaboradores (2017) desenvolveram um método para a determinação sequencial
de Cd e Pb em dez formulações farmacêuticas (haloperidol, metildopa, acetominofeno,
losartana, metformina, fenitoína, ibuprofeno, hidralazina, levonorgestrel e levonorgestrel
etinilestradiol) utilizando HR-CS GFAAS. As concentrações de Cd atingidas variaram de 16 a
51 ng/g, sendo que para três amostras o conteúdo foi inferior ao limite de quantificação do
método. Para o Pb, seis amostras apresentaram concentrações inferiores ao limite de
quantificação, para outras quatro amostras o conteúdo variou de 179 a 318 ng/g. Estudo
realizado por Adolfo e colaboradores (2016) determinou Ni e Co em formulações de vitamina
B12 utilizando HR-CS GFAAS. O Co que faz parte da composição da vitamina B12 foi
encontrado em concentrações que variaram de 156,90 a 279,25 mg/L, enquanto que o Ni, que
pode estar presente no medicamento como uma impureza elementar, não foi detectado pelo
método em quatro amostras, já as demais amostras apresentaram concentrações que variaram
de 9,48 a 26,20 µg/L. É difícil fazer uma comparação entre os resultados obtidos no presente
trabalho com estudos encontrados na literatura, uma vez que as amostras utilizadas não são as
mesmas.
Comparando medicamentos de referência e genéricos, foi possível observar que, para
a losartana potássica, o medicamento referência apresentou concentrações menores de Cr, Ni
e Cu quando comparado com a maioria dos medicamentos genéricos. A sinvastatina genérica
fabricada pela Sandoz obteve os menores níveis de Cr, Ni e Cu, seguida pelo medicamento de
referência, enquanto os genéricos da Medley, EMS e Novartis apresentaram concentrações
mais elevadas. No medicamento referência de omeprazol observou-se níveis mais baixos de
Cr e Cu ao comparar com os genéricos. Ao contrário, para o Ni, o Peprazol ® obteve a maior
concentração, seguido dos genéricos da Neo química, Teuto, EMS e Medley.
Para demonstrar que as amostras estão em conformidade com os limites estipulados
pelo Capítulo <232> aplicou-se a fórmula: dose diária PDE ≥ valor medido (μg/g) x dose
diária máxima (g/dia), essa é representada pelo peso do medicamento que deve ser ingerido
por dia. A Tabela 10 mostra os resultados obtidos após a aplicação da fórmula. Os resultados
demonstraram que todas as amostras cumpriram as exigências da Farmacopeia Americana,
uma vez que os níveis detectados são menores do que a dose diária PDE para cada elemento.
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Tabela 10 – Demonstração de conformidade das amostras em estudo para os elementos Ni,
Cr, Cu e As.
Medicamento Fabricante

Losartana
potássica

Sinvastatina

Omeprazol

Cozaar®
Neo química
Medley
Teuto
EMS
Zocor®
Medley
EMS
Sandoz
Novartis
Peprazol®
Neo química
Medley
Teuto
EMS

Ni
(Limite:
200 µg/dia)
0,02
0,07
0,2
0,2
0,06
0,04
0,1
0,09
0,04
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Cr
(Limite: 11000
µg/dia)
0,03
0,07
0,02
0,03
0,04
0,07
0,1
0,1
0,05
0,1
0,07
0,09
0,2
0,2
0,1

Cu
(Limite: 3000
µg/dia)
0,01
0,02
0,02
0,03
0,01
0,02
0,03
0,06
−
−
0,02
0,05
0,04
0,03
0,04

As
(Limite: 15
µg/dia)
0,008
0,007
−
0,01
0,01
0,009
0,01
0,01
0,06
0,001
0,05
0,04
0,03
0,03
0,07

Fonte: Autor.
−: não detectado.

4.7 ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DA LOSARTANA POTÁSSICA

A monografia para comprimidos de losartana potássica preconizada pela USP
descreve dois ensaios: um para identificação e quantificação do ingrediente ativo e outro para
determinação de impurezas orgânicas. Ambos foram realizados utilizando a resposta
cromatográfica do padrão e das amostras sob condições específicas, que incluem adequação
do sistema. Os parâmetros avaliados foram relação sinal-ruído, fator de cauda, resolução,
eficiência da coluna e desvio padrão relativo. Todos esses parâmetros foram testados e os
resultados (Tabela 11) revelam a adequação do sistema cromatográfico utilizado neste estudo.
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Tabela 11 – Resultados dos parâmetros de adequação do sistema para identificação e
quantificação de losartana potássica conforme a monografia da Farmacopeia Americana.
Parâmetros

Critério de aceitação

Resultados

NMT 2,0 para losartana,

Losartana: 1,9

1H-dímero and 2H-dímero

1H-dímero: 1,0

Solução de adequação do sistema
Fator de cauda

2H-dímero: 1,6
Resolução

NMT 2,0 entre

1,9

1H-dímero and 2H-dímero
Solução padrão 0,25 mg/mL
Eficiência da coluna

NLT 3000 pratos teóricos

4494

Fator de cauda

NMT 2,0

1,8

RSD

NMT 2,0 %

0,7%

Fonte: Autor.
NMT: não mais que; NLT: não menos que; RSD: desvio padrão relativo.

4.7.1 Identificação e quantificação de losartana potássica

Foram analisadas cinco amostras a fim de comparar o medicamento de referência com
os seus genéricos. O padrão USP e as amostras, todas com a mesma concentração de
ingrediente ativo (0,25 mg/mL), foram injetados no sistema cromatográfico.
A Figura 21 mostra os cromatogramas com os picos bem resolvidos do padrão de
losartana potássica e das amostras no comprimento de onda de 250 nm, com tempo de corrida
de 10 minutos. Como a detecção foi realizada por UV-DAD, foi possível registrar o espectro
gerado no tempo de retenção correspondente, isso permite coletar informações qualitativas
sobre o analito. A comparação entre o espectro do padrão e das amostras, que estão
associados ao tempo de retenção do analito, ajuda a confirmar a identidade do composto. A
Figura 22 apresenta os espectros de losartana potássica obtidos das amostras e do padrão USP
coletados durante a sua corrida cromatográfica que gerou os picos mostrados na Figura 21. É
possível ver que os espectros são análogos, o que confirma a identificação do losartana
potássica nas amostras.
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Figura 21 – Cromatogramas da losartana potássica: (A) solução padrão USP; (B) Cozaar®;
(C) Medley; (D) Neo química; (E) Teuto; (F) EMS. Volume injetado: 20 µL; detecção: 250
nm.

Fonte: Autor.
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Figura 22 – Espectros coletados das mesmas amostras e padrão de losartana potássica
exibidos na Figura 21. (A) solução padrão USP; (B) Cozaar®; (C) Medley; (D) Neo química;
(E) Teuto; (F) EMS.

Fonte: Autor.

A quantificação do ingrediente ativo foi realizada seguindo as recomendações
definidas pela USP. O cálculo da porcentagem da quantidade de losartana potássica nas
amostras é apresentado na Tabela 12. Como o critério de aceitação é entre 95,0 e 105,0%,
apenas o medicamento de referência (Cozaar®) e o genérico da Medley apresentaram seus
resultados dentro do limite, as outras três formulações não atenderam ao critério.
Tabela 12 – Teor de losartana potássica nas amostras analisadas neste estudo calculado
conforme a monografia da Farmacopeia Americana.
Amostra

Teor de losartana potássica (%) ± SD

Cozaar®

96,7 ± 0,2

Medley

100,9 ± 0,1

Neo química

93,8 ± 0,4

Teuto

88,7 ± 0,2

EMS

86,4 ± 0,4

Fonte: Autor.
SD: desvio padrão.
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4.7.2 Impurezas orgânicas

Para determinar as impurezas orgânicas nos comprimidos de losartana potássica, o
método recomendado pela monografia da USP exige conformidade com os requisitos de
adequação do sistema. Para isso, a relação sinal-ruído, o fator de cauda, a resolução, a
eficiência da coluna e o RSD precisam ser determinados. Todos estes parâmetros estão
listados na Tabela 13 e estão de acordo com as exigências do compêndio.
Tabela 13 – Resultados dos parâmetros de adequação do sistema para determinação de
impurezas orgânicas conforme a monografia da Farmacopeia Americana.
Parâmetros

Critério de aceitação

Resultados

NLT 10 para o pico da losartana na

26,5

Solução de sensibilidade

Relação sinal-ruído

primeira injeção
Solução de adequação do sistema
Fator de cauda

NMT 2,0 para losartana,

Losartana: 1,9

1H-dímero and 2H-dímero

1H-dímero: 1,0
2H-dímero: 1,6

Resolução

NMT 2,0 entre

1,9

1H-dímero e 2H-dímero
Solução padrão 2,5 µg/mL
Eficiência da coluna

NLT 3000 pratos teóricos

6528

Fator de cauda

NMT 2,0

2,0

RSD

NMT 5,0 %

1,6 %

Fonte: Autor.
NMT: não mais que; NLT: não menos que; RSD: desvio padrão relativo.

A análise das impurezas orgânicas foi realizada comparando os cromatogramas das
amostras com o cromatograma da solução padrão submetida a condições de estresse para
gerar as impurezas. Os picos das impurezas 1H-dímero e 2H-dímero foram identificados a
6,89 e 8,01 minutos, respectivamente (Figura 23). Não foram detectados picos
correspondentes a esses tempos de retenção das impurezas nas amostras incluídas neste
estudo (Figura 21).
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Figura 23 – Cromatograma da solução de adequação de sistema mostrando as impurezas
orgânicas: 1H-dímero, tempo de retenção 6,89 minutos e 2H-dímero, tempo de retenção 8,01
minutos.

Fonte: Autor.

4.8 ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DO OMEPRAZOL

A Farmacopeia Americana, através da monografia específica para cápsulas de
omeprazol, descreve dois ensaios: um para identificação e quantificação do ingrediente ativo e
outro para determinação de impurezas orgânicas. Para a identificação e quantificação do
omeprazol é necessário a realização da adequação do sistema através da resposta
cromatográfica da solução padrão. Os parâmetros avaliados foram eficiência da coluna, fator
de cauda e desvio padrão relativo. A Tabela 14 apresenta os resultados obtidos para esses
parâmetros, demonstrando a adequação do sistema utilizado neste trabalho.
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Tabela 14 – Resultados dos parâmetros de adequação do sistema para identificação e
quantificação de omeprazol conforme a monografia da Farmacopeia Americana.
Parâmetros

Critério de aceitação

Resultados

Eficiência da coluna

NLT 20,000 pratos teóricos

32,041

Fator de cauda

0,8 – 2

1,9

RSD

NMT 2,0 %

0,4%

Solução padrão

Fonte: Autor.
NMT: não mais que; NLT: não menos que; RSD: desvio padrão relativo.

4.8.1 Identificação e quantificação de omeprazol

A identificação e quantificação de omeprazol foi realizada em quatro amostras de
medicamentos genéricos de cápsulas de omeprazol. Não foi possível realizar a comparação
entre medicamento referência e genéricos, uma vez que o medicamento de referência
(Peprazol®) não estava mais disponível para compra.
O padrão USP e as amostras, todas com a mesma concentração de ingrediente ativo
(0,2 mg/mL), foram injetados no sistema cromatográfico. A Figura 24 mostra os
cromatogramas com os picos bem resolvidos do padrão de omeprazol e das amostras no
comprimento de onda de 305 nm, com tempo de corrida de 25 minutos. A Figura 25 apresenta
os espectros do omeprazol obtidos das amostras e do padrão USP. A visualização dos
espectros do omeprazol só é possível devido ao detector UV-DAD utilizado para a análise,
podendo-se assim confirmar a identificação do omeprazol nas amostras.
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Figura 24 – Cromatogramas de omeprazol: (A) solução padrão USP 0,2 mg/mL; (B) Medley;
(C) Neo química; (D) EMS; (E) Teuto. Volume injetado: 20 µL; detecção: 305 nm.

Fonte: Autor.
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Figura 25 – Espectros de omeprazol coletados das mesmas amostras e padrão exibidos na
Figura 24. (A) solução padrão USP; (B) Medley; (C) Neo química; (D) EMS; (E) Teuto.

Fonte: Autor.

A Tabela 15 apresenta os resultados obtidos através do cálculo realizado seguindo as
recomendações da USP. O critério de aceitação é entre 90,0 e 110,0%, dessa forma, todas as
amostras analisadas apresentaram resultados dentro da faixa permitida.
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Tabela 15 – Teor de omeprazol nas amostras analisadas neste estudo calculado conforme a
monografia da Farmacopeia Americana.
Amostras

Teor de omeprazol (%) ± SD

Medley

100,1 ± 0,3

Neo química

97,8 ± 0,2

Teuto

99,0 ± 0,2

EMS

97,9 ± 0,1

Fonte: Autor.
SD: desvio padrão.

4.8.2 Impurezas orgânicas

A análise das impurezas orgânicas foi realizada comparando os cromatogramas das
amostras com o cromatograma da solução padrão USP de concentração 1,0 µg/mL (Figura
26). As impurezas orgânicas relatadas na monografia são: omeprazol composto relacionado F
e G e 5-Metoxi-1H-benzimidazol-2-tiol, os tempos de retenção descritos para essas impurezas
são de 0,33 e 0,64 minutos, respectivamente. Foi possível observar dois picos nos
cromatogramas obtidos tanto do padrão USP quanto das amostras, com tempos de retenção de
1,62 e 2,19 minutos. O cálculo de quantificação foi realizado, considerando que esses dois
picos fossem das duas impurezas relatadas na monografia. Os resultados obtidos apresentaram
porcentagens abaixo do limite estipulado pela USP, que é de 0,5% para ambas as impurezas.
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Figura 26 – Cromatograma da solução padrão USP 1,0 µg/mL, utilizada para a determinação
de impurezas orgânicas em omeprazol.

Fonte: Autor.

4.9 ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DA SINVASTATINA

A monografia para comprimidos de sinvastatina preconizada pela USP descreve o
ensaio para a identificação e quantificação do ingrediente ativo, porém, não há ensaio
específico para a determinação de impurezas orgânicas. Para a identificação e quantificação
da sinvastatina é necessária a realização da adequação do sistema através da resposta
cromatográfica da solução padrão. Os parâmetros avaliados foram fator de retenção,
eficiência da coluna, fator de cauda e desvio padrão relativo. A Tabela 16 apresenta os
resultados obtidos para esses parâmetros, demonstrando a adequação do sistema utilizado
neste trabalho.
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Tabela 16 – Resultados dos parâmetros de adequação do sistema para identificação e
quantificação de sinvastatina conforme a monografia da Farmacopeia Americana.
Parâmetros

Critério de aceitação

Resultados

Fator de retenção

NLT 3,0

3,3

Eficiência da coluna

NLT 4500 pratos teóricos

4937

Fator de cauda

NMT 2,0

1,1

RSD

NMT 2,0 %

1,6%

Solução padrão

Fonte: Autor.
NMT: não mais que; NLT: não menos que; RSD: desvio padrão relativo.

4.9.1 Identificação e quantificação de sinvastatina

A identificação e quantificação de sinvastatina foi realizada em quatro amostras.
Devido a indisponibilidade de compra do medicamento referência (Zocor®), não foi possível
fazer a comparação entre o medicamento de referência com o seus respectivos genéricos.
O padrão USP e as amostras, todas com a mesma concentração de ingrediente ativo
(0,16 mg/mL), foram injetados no sistema cromatográfico. A Figura 27 mostra os
cromatogramas com os picos do padrão de sinvastatina e das amostras no comprimento de
onda de 238 nm, com tempo de corrida de 15 minutos. A Figura 28 apresenta os espectros de
sinvastatina obtidos das amostras e do padrão USP coletados durante a sua corrida
cromatográfica que gerou os picos mostrados na Figura 27.
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Figura 27 – Cromatogramas de sinvastatina: (A) solução padrão USP; (B) Medley; (C) EMS;
(D) Novartis; (E) Sandoz. Volume injetado: 20 µL; detecção: 238 nm.

Fonte: Autor.
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Figura 28 – Espectros de sinvastatina coletados das mesmas amostras e padrão exibidos na
Figura 27. (A) solução padrão USP; (B) Medley; (C) EMS; (D) Novartis; (E) Sandoz.

Fonte: Autor.

A quantificação da sinvastatina foi realizada seguindo as recomendações definidas
pela USP. O cálculo da porcentagem da quantidade de sinvastatina nas amostras é
apresentado na Tabela 17. A faixa de aceitação é entre 90,0 e 110,0%, todas as amostras
apresentaram resultados dentro do limite estipulado pela monografia.
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Tabela 17 – Teor de sinvastatina nas amostras analisadas neste estudo calculado conforme a
monografia da Farmacopeia Americana.
Amostra

Teor de sinvastatina (%) ± SD

Medley

96,6 ± 0,1

EMS

91,8 ± 0,5

Sandoz

93,5 ± 0,2

Novartis

97,5 ± 0,3

Fonte: Autor.
SD: desvio padrão.

4.9.2 Impurezas orgânicas

Na Figura 27 é possível observar um pico em 1,35 minutos no cromatograma de todas
as amostras, e para a sinvastatina da EMS também observa-se um pico aos 3,09 minutos. A
monografia da USP para a sinvastatina não descreve nenhum teste para a determinação de
impurezas orgânicas, tão pouco relata quais as possíveis impurezas poderiam estar presentes.
Por esse motivo, não foi possível fazer a identificação dos picos, porém, fica como sugestão
para um trabalho futuro, visto que a porcentagem dessas impurezas variaram de 0,9% a 8,3%,
valores maiores do que o usual para impurezas (0,5%).

4.10 DIÓXIDO DE TITÂNIO

4.10.1 Otimização do método

A otimização do método para a determinação de Ti foi realizada nas amostras obtidas
do processo de decomposição descrito no Item 3.6.1. O fluxo de gás e a altura do queimador
foram ajustados para obter o máximo do sinal de absorvância do Ti. Além disso, a influência
do cloreto de potássio na determinação e do ácido clorídrico na decomposição da amostra
também foram investigadas.
A estabilidade de soluções de Ti é relativamente crítica, sendo necessário a
acidificação das soluções para pH menor que 1,5, caso contrário ocorre a precipitação de
hidróxidos. Foram constatadas perdas quantitativas de Ti a partir de solução de ácido
clorídrico a valores de pH de 3,5 após 24 horas em recipientes de vidro (WELZ; SPERLING,
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1999). Por esses motivos, as amostras foram testadas com e sem a adição de HCl. Foi possível
observar que na presença de HCl obteve-se maiores valores de absorvância, quando
comparado as amostras que não apresentavam o ácido. Dessa forma, optou-se em adicionar
HCl as amostras no processo de decomposição.
A adição de KCl 0,1% como tampão de ionização nas amostras é recomendado na
determinação de Ti para a supressão de ionização do analito (WELZ; SPERLING, 1999).
Porém, ao fazer o teste observou-se que não houve aumento da absorvância ao adicionar KCl
as amostras. Dessa forma, optou-se em utilizar amostras acidificadas com HCl, fluxo de gás
de 250 L/h e a altura do queimador de 8 mm, uma vez que essas foram as condições que
apresentaram os maiores sinais de absorvância.

4.10.2 Validação do método

A validação do método para determinação de titânio por FAAS seguiu as
recomendações do Capítulo <1225> e do Capítulo <852> da Farmacopeia Americana. A faixa
de concentração testada para o método foi de 0 a 50 mg/L, esse intervalo demonstrou
excelente relação linear com o sinal analítico, observado pelos valores do coeficiente de
correlação próximos de 1. O coeficiente de correlação atendeu a exigência de r > 0,995,
mostrando linearidade para o método.
O Capítulo <1225> não exige a obtenção dos limites de detecção e quantificação para
a Categoria 1 (na qual se enquadra os excipientes, que é o caso do TiO2), porém optou-se em
realizar a determinação dos mesmos. Os resultados obtidos estão descritos na Tabela 18.
Como as amostras são sólidas, foi calculado o limite de detecção em mg/g, com base nos
limites de detecção obtidos nos métodos e utilizando a menor e maior massa pesada para a
decomposição das amostras. Dessa forma, é possível saber qual a quantidade de massa da
amostra para detectar o elemento de interesse. A faixa encontrada variou de 0,061–0,52 mg/g.
Tabela 18 – Parâmetros de mérito para a determinação de titânio por FAAS.
Faixa

Equação da reta

Coeficiente de

LOD

LOQ

(mg/L)

(y=a+bx)/(1+cx)

correlação (r)

(mg/L)

(mg/L)

0-50

y=(0,0134+0,0014x)/(1+0,005909x) 0,9951

2,6

8,7

Fonte: Autor.
LOD: limite de detecção; LOQ: limite de quantificação; FAAS: espectrometria de absorção atômica com chama.
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Sabendo-se que a técnica de AAS é baseada na absorção da radiação de um
comprimento de onda, que é característico para cada elemento, emitido por uma lâmpada de
catodo oco mono-elementar, a especificidade da técnica de AAS é muito alta (WELZ;
SPERLING, 1999). A especificidade do método foi comprovada ao constatar que os
resultados obtidos pela amostra com a adição dos demais elementos em estudo não diferiu do
resultado obtido da amostra sem a adição dos elementos.
A Tabela 19 apresenta os resultados obtidos para a exatidão do método proposto. O
critério de aceitação é de 95%−105%, os valores encontrados estão dentro da faixa permitida,
variando de 96,8−103,0%. A exatidão também foi testada analisando o TiO2 adquirido da
Sigma-Aldrich, o qual apresenta especificações de pureza da Farmacopeia Britânica e
Farmacopeia Americana.
Tabela 19 – Avaliação da exatidão para a determinação de titânio por FAAS. As
concentrações encontradas são expressas como a média ± desvio padrão (n = 3).
Amostra
Zocor®

Adicionado

Encontrado

(mg/L)

(mg/L ± SD)

Recuperação (%)

-

8,9 ± 1,2

-

®

Zocor

15

23,5 ± 0,8

97,3

Zocor®

30

39,8 ± 0,5

103,0

Zocor®

40

47,6 ± 0,3

96,8

Pureza (%)

Pureza encontrada (%)

99,0 – 100,5

99,5 ± 0,9

Padrão de TiO2

Fonte: Autor.
SD: desvio padrão; FAAS: espectrometria de absorção atômica com chama.

A precisão foi comprovada pela repetibilidade e pela precisão intermediária realizada
em dias diferentes. O critério de aceitação é de RSD < 5% (n = 6) para repetibilidade e de
RSD < 8% (n = 12) para precisão intermediária, os resultados encontrados foram de 4,1% e de
7,7%, respectivamente.

4.10.3 Dióxido de titânio em medicamentos

Os níveis de Ti encontrados nos medicamentos analisados nesse estudo estão
demonstrados na Tabela 20. As concentrações variaram de 0,4 a 3,9 g/kg de Ti, sendo que em
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algumas amostras não foi possível detectar o analito. Em todos os medicamentos apresentados
na forma farmacêutica de comprimido revestido foi detectado titânio na sua composição. Isso
porque, o dióxido de titânio é comumente adicionado como excipiente em formulações de
revestimento como agente opacificante para, além de melhorar a estética do produto final,
aumentar a estabilidade no caso de fármacos sensíveis à luz (MILLER; MCGINITY, 2008).
As amostras Carduran®XL e Somalgin®Cardio, foram as amostras que apresentaram as
maiores concentrações de Ti, uma possível explicação seria devido a forma farmacêutica em
que esses medicamentos se apresentam, que são: comprimido de liberação prolongada e
comprimido revestido com dupla camada, respectivamente. O Sedilax® (Teuto) é a única
amostra em forma de comprimido que relata a presença de dióxido de titânio na sua
composição, a confirmação da sua presença se deu ao encontrar 2,3 g/kg de Ti no
medicamento. Já as demais amostras em forma farmacêutica de comprimido não relatam a
presença de dióxido de titânio em sua composição e consequentemente não foi detectado
titânio nas mesmas. O omeprazol da EMS é o único medicamento que não relata a presença
de dióxido de titânio na sua composição, porém apresenta níveis de titânio semelhantes aos
demais medicamentos que relatam ter o excipiente em suas composições.
Tabela 20 – Níveis de titânio determinados em medicamentos utilizando a técnica de FAAS e
a quantidade de TiO2 adicionado aos medicamentos. As concentrações (g/kg) de titânio estão
expressas como a média ± desvio padrão (n = 3).
Medicamento

Fabricante

Cloridrato ciclobenzapina
Cloridrato ciclobenzaprina
Angeliq
Bissulfato de clopidogrel
Dolamin Flex®
Fexodane

Eurofarma
EMS
Bayer
Sandoz
FQM
UCIFARMA
GSK
GSK
Pfizer
EMS
Mantecorp
Sanofi
Aventis
Pharlab®
Sanofi
Aventis

Tagamet
Zyrtec®
Carduran®XL
Somalgin®Cardio
Poloramine®
Novalgina
Digoxina
Dorflex®

Forma
farmacêutica
CR
CR
CR
CR
CR
CR

Presença
de TiO2*
sim
sim
sim
sim
sim
sim

[Ti] TiO2
g/kg ± SD (g/kg)
1,4 ± 0,9
2,3
1,1 ± 1,2
1,8
2,5 ± 0,5
4,2
3,3 ± 1,1
5,5
1,9 ± 0,7
3,2
2,0 ± 0,5
3,3

CR
CR
CLP
CRDC
C
C

sim
sim
sim
sim
não
não

2,3 ± 1,5
1,7 ± 2,6
3,5 ± 1,6
3,9 ± 1,1
nd
nd

3,8
2,8
5,8
6,5
−
−

C
C

não
não

nd
nd

−
−

92

Puran T4
Tylenol
Ivermectina
Paracetamol
Mebendazol
Nimesulida
Nimesulida
Nisulid
Sedilax®
Cozaar®
Losartana potássica
Losartana potássica
Losartana potássica
Losartana potássica
Zocor®
Sinvastatina
Sinvastatina
Sinvastatina
Sinvastatina
Peprazol®
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol

Sanofi
Janssencilag
Neo química
TEUTO
EMS
Brainfarma
EMS
Ache
TEUTO
Merck
Neo química
Medley
Teuto
EMS
Merck
Medley
EMS
Sandoz
Novartis
Libbs
Neo química
Medley
Teuto
EMS

C
C

não
não

nd
nd

−
−

C
C
C
C
C
C
C
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CP
CP
CP
CP
CP

não
não
não
não
não
não
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
não

nd
nd
nd
nd
nd
nd
2,3 ± 0,7
2,3 ± 0,5
2,0 ± 1,3
2,2 ± 0,9
1,7 ± 0,3
1,9 ± 0,7
1,7 ± 0,2
1,8 ± 0,5
0,4 ± 0,9
1,4 ± 1,4
1,6 ± 0,6
2,0 ± 0,2
1,6 ± 0,8
2,3 ± 1,8
2,0 ± 0,2
1,8 ± 0,4

−
−
−
−
−
−
3,8
3,8
3,3
3,7
2,8
3,2
2,8
3,0
0,7
2,3
2,7
3,3
2,7
3,8
3,3
3,0

Fonte: Autor.
nd: não detectado (< limite de detecção).
CR: comprimido revestido; C: comprimido; CP: cápsula; CLP: comprimido de liberação prolongada; CRDC:
comprimido revestido com dupla camada.
*Presença de TiO2 relatada na bula dos medicamentos.

Estudo realizado por Leal et al. (2008) investigou a presença de Ti em amostras de
sinvastatina, fluoxetina e femproporex utilizando o método de análise por ativação com
nêutrons (NAA). A faixa encontrada de Ti variou de 0,043 a 5,14 g/kg entre as amostras.
Níveis mais baixos de Ti foram encontrados em estudo que analisou 6 medicamentos com
película de revestimento (3 antibióticos e 3 anti-inflamatórios). Apenas em uma das amostras
não foi detectado Ti, a mesma não relatava a presença de TiO2 na sua composição. Nas
demais amostras, que relatavam o excipiente à sua bula, foram detectados níveis de Ti que
variaram de 0,854 a 2,43 µg/g (ZACHARIADIS; SAHANIDOU, 2011).
Estudo realizado por Luis e colaboradores (2014), verificou a presença de Ti em
amostras de diclofenaco potássico utilizando a técnica de Fluorescência de Raios X. Foi
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constatada a presença de Ti nas amostras, porém ao retirar o revestimento dos medicamentos,
o Ti deixou de aparecer, concluindo que ele faz parte do revestimento.
Para a losartana potássica, sinvastatina e omeprazol, foram analisados os seus
medicamentos de referência e quatro genéricos de cada. Ao comparar os medicamentos, foi
possível observar que para a losartana potássica o medicamento referência apresentou a maior
concentração de Ti quando comparado com os seus respectivos medicamentos genéricos. A
sinvastatina genérica fabricada pela EMS obteve o menor nível de Ti, enquanto que os demais
apresentaram resultados entre 1,4–1,8 g/kg. A amostra de omeprazol fabricada pela Medley
obteve a maior concentração de Ti, seguida do referência Peprazol®, e dos genéricos da Teuto,
EMS e Neo química.
Estudo realizado por Weir e colaboradores (2012) determinou a concentração de Ti em
duas amostras de aspirina, ambos foram anunciados como “revestidos”. A marca genérica
continha 10,0 g Ti/kg, comparado a apenas 0,017 g Ti/kg no produto de referência.
A partir da concentração de Ti obtida nos medicamentos é possível calcular a
quantidade de TiO2 adicionada ao medicamento como excipiente. Os valores desse cálculo
encontram-se na última coluna da Tabela 20. Os valores encontrados variaram de 0,7 a 6,5
g/kg.
Também foi calculado a quantidade de TiO2 ingerida por dose, os níveis obtidos
variaram de 0,3–2,4 mg de TiO2 por dose, como mostra a terceira coluna da Tabela 21.
Levando em consideração que alguns medicamentos sejam ingeridos mais do que uma vez
por dia para alcançar a dose desejada, calculou-se a ingestão de TiO2 baseado na dose máxima
diária. Os resultados encontrados variam de 0,3 a 4,8 mg/dose máxima diária, como mostrado
na última coluna da Tabela 21.
Estudo realizado por Weir et al. (2012) constatou que a ingestão diária de TiO2
proveniente da alimentação pode variar de 0,2 a 0,7 mg. Já Lomer e colaboradores (2004)
estimaram que a ingestão diária de TiO2 pode chegar a 112 mg, incluindo a ingestão por
alimentos, medicamentos e creme dental. Baseado nessa dose Pele et al. (2015) administrou
cápsulas com 100 mg de TiO2 em voluntários por via oral. Eles demonstraram que uma fração
das partículas de TiO2 são absorvidas para a corrente sanguínea após a administração oral,
com absorção inicial de partículas após 2 h e absorção máxima após 6 h da ingestão.
Estudos em animais revelam que as partículas de TiO2 podem se distribuir pelos
órgãos após administração oral. Jani et al. (1994) demonstrou a distribuição de Ti para o
fígado, baço, pulmão e tecidos peritoneais de ratas adultas (Sprague Dawley), estimando que
6,5% da dose oral foi absorvida. Já estudo realizado por Wang e colaboradores (2007)
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mostrou que o TiO2 reteve-se principalmente nos tecidos do fígado, baço, rins e pulmão, o
que indicou que as partículas de TiO2 poderiam ser transportadas para outros tecidos e órgãos
após a captação pelo trato gastrintestinal. Nesse mesmo estudo, TiO2 em diferentes tamanhos
de partícula causou alterações em parâmetros bioquímicos (alanina aminotransferase/aspartato
aminotransferase (ALT/AST), nitrogênio uréico sanguíneo (BUN) e lactato desidrogenase
(LDH)), demonstrando que partículas de TiO2 podem induzir lesões significativas no rim e
fígado de camundongos fêmeas (WANG et al., 2007). A dose utilizada no artigo citado foi de
5 g/kg do peso corporal e ao comparar essa dose com os resultados obtidos em nosso trabalho
e levando em consideração o peso de uma pessoa com 50 kg, podemos constatar que o nível
de TiO2 encontrado em nossas amostras é 100000 vezes menor. Para estudos realizados em
humanos a diferença é de 10 a 100 vezes, levando em consideração a ingestão de 100 mg de
TiO2 (BOCKMANN et al., 2000; JONES et al., 2015; PELE et al., 2015).
Tabela 21 – Níveis de TiO2 ingeridos por dose e por dose máxima diária calculado com base
nos resultados da Tabela 20.
Medicamento
Cloridrato ciclobenzapina
Cloridrato ciclobenzaprina
Angeliq
Bissulfato de clopidogrel
Dolamin Flex®
Fexodane
Tagamet
Zyrtec®
Carduran®XL
Somalgin®Cardio
Sedilax®
Cozaar®
Losartana potássica
Losartana potássica
Losartana potássica
Losartana potássica
Zocor®
Sinvastatina
Sinvastatina
Sinvastatina
Sinvastatina
Peprazol®
Omeprazol

Fabricante
Eurofarma
EMS
Bayer
Sandoz
FQM
UCI-FARMA
GSK
GSK
Pfizer
EMS
TEUTO
Merck
Neo química
Medley
Teuto
EMS
Merck
Medley
EMS
Sandoz
Novartis
Libbs
Neo química

TiO2
(mg/dose)
0,6
0,4
0,7
1,8
0,8
1,5
1,1
0,3
1,7
2,2
2,4
0,6
0,6
0,7
0,5
0,7
1,2
1,2
0,3
1,3
1,5
1,0
0,8

TiO2 (mg/dose
máxima diária)
3,6
2,4
0,7
1,8
4,8
1,5
4,4
0,3
3,4
2,2
4,8
1,2
1,2
1,4
1,0
1,4
2,4
2,4
0,6
2,6
3,0
4,0
3,2
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Omeprazol
Omeprazol
Omeprazol

Medley
Teuto
EMS

1,2
1,0
0,9

4,8
4,0
3,6

Fonte: Autor.

A FDA aprovou o TiO2 como um corante alimentar que pode ser usado em
quantidades de até 1% do peso do alimento, já no Brasil e na Europa é utilizado em níveis “at
quantum satis”, ou seja, quantidade suficiente para obter o efeito tecnológico desejado, desde
que não alterem a identidade e a genuinidade do alimento (USFDA, 2005; EFSA, 2016;
BRASIL, 2010). Porém, para medicamentos não há limites estabelecidos. O que gera
preocupação, principalmente para pessoas que utilizam medicamentos de uso contínuo. A
população hipertensa, com problemas cardiovasculares ingere diariamente uma variedade de
medicamentos, entre eles: losartana potássica, sinvastatina e omeprazol. A soma de TiO2
presente nesses três medicamentos pode chegar a 3,4 mg de TiO2 ingerido por dia.
O dióxido de titânio também pode ser utilizado como agente opacificante na
fabricação dos invólucros das cápsulas (ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 2007), por esse
motivo o presente estudo investigou a presença de Ti nos invólucros separadamente para
comparar os níveis de Ti com os resultados obtidos nas cápsulas inteiras, isso para as
amostras de omeprazol, que são as únicas que estão na forma farmacêutica de cápsulas. Na
Tabela 22 é possível observar que o único invólucro que apresentou resultado abaixo do
limite de detecção foi o invólucro de cor roxa da Teuto, as demais apresentaram valores entre
0,5 e 1,2 g/kg de Ti. Descontando os valores obtidos para os invólucros mais o conteúdo
(microgrânulos) pela soma dos dois invólucros, obtemos o nível de Ti presente nos
microgrânulos, dessa forma, observa-se que as maiores concentrações de Ti são provenientes
dos invólucros e não dos microgrânulos.
Tabela 22 – Níveis de titânio nos invólucros, nas cápsulas inteiras e nos microgrânulos de
omeprazol. Resultados em g/kg expressos como a média ± desvio padrão (n = 3).
Medicamento
Omeprazol

Cor da
cápsula

Peprazol

Azul
Branco
Roxo
Branco

Teuto

Resultado para
cada invólucro

Soma dos Resultado da Diferença
dois
cápsula (total - invólucro)
invólucros
inteira
0,74 ± 0,5
1,97
2,04 ± 0,2
0,07
1,23 ± 0,9
nd
1,10
2,03 ± 0,2
0,93
1,08 ± 1,2
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Neo química
Medley

EMS

Laranja
Vermelha
Rosa
claro
Rosa
escuro
Rosa
claro
Rosa
escuro

0,58 ± 0,6
1,01 ± 0,8
0,91 ± 1,7

1,59

1,65 ± 0,8

0,06

1,53

2,27 ± 1,8

0,74

1,44

1,79 ± 0,4

0,36

0,62 ± 1,3
0,95 ± 0,5
0,48 ± 1,2

Fonte: Autor.
nd: não detectado (< limite de detecção).

4.10.4 Tamanho de partícula do dióxido de titânio

Para determinar o tamanho de partícula do TiO2 presente em 13 das amostras
analisadas, foi utilizada a técnica de Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS). Formulação de
TiO2 da Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich, UK) com tamanho de partícula conhecido (~21 nm)
foi utilizada para verificar a confiabilidade dos resultados desse trabalho. A Figura 29 mostra
a distribuição do tamanho de partícula do dióxido de titânio da Sigma-Aldrich, onde o
tamanho médio de partícula encontrado foi de 16,6 nm, sendo que a especificação do rótulo é
de ~21 nm. Essa formulação de dióxido de titânio não passou pelo processo de digestão da
amostra, portanto não sabemos se o tratamento de amostra modificaria o comportamento das
partículas, influenciando no seu tamanho.
Figura 29 – Distribuição do tamanho de partícula do TiO2 da Sigma-Aldrich (~21nm).

Fonte: Autor.
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Nesse estudo, os resultados de DLS indicaram que o tamanho médio das partículas foi
de 376,4 nm (Figure 30A) para a maioria das amostras, sendo consideradas partículas finas
(>100 nm) e não nano partículas (<100 nm). A amostra de Omeprazol (Medley) e
Somalgin®Cardio (EMS) apresentaram populações de partículas com diâmetro < 8 nm, como
mostra a Figura 30 B e C, respectivamente. A Tabela 23 mostra os resultados da distribuição
do tamanho de partículas de TiO2 nas amostras obtidos por DLS.
Figura 30 – Distribuição do tamanho de partícula do TiO2. (A) Sinvastatina (Medley). (B)
Omeprazol (Medley). (C) Somalgin®Cardio (EMS).

Fonte: Autor.

Estudos têm revelado que nanopartículas de TiO2 são mais tóxicas do que partículas
finas (FABIAN et al., 2008; OBERDORSTER, 2001; ZHAO et al., 2009). Wang et al. (2007)
comparou partículas finas (155 nm) de TiO2 com nanopartículas (25 and 80 nm). Foi
observado que camundongos fêmeas apresentaram altos coeficientes de atenuação no fígado
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nos grupos nanométricos (25 e 80 nm). Além disso, foram encontradas alterações
significativas na concentração sérica de LDH e alfa-HBDH nos grupos de 25 e 80 nm, que
apresentaram dano no miocárdio quando comparado ao grupo controle.
Estudo conduzido por Periasamy et al. (2015) investigou o tamanho de partícula do
TiO2 alimentício (E171) por DLS. Eles constataram a presença de nanopartículas, sendo que o
tamanho médio encontrado foi de 42 nm. Também foi observado que tais nanopartículas
podem causar efeitos citotóxicos em células de fibroblastos do pulmão.
Tabela 23 – Distribuição do tamanho de partícula de dióxido de titânio.
Medicamento

Fabricante

Distribuição do tamanho de partícula
(Intensidade %)
Tamanho (nm)
6.67

Losartana potássica

Sinvastatina

Omeprazol

281.17

374.95

500.00

Merck

5

100

5

Medley

5

100

5

Teuto

5

100

5

Merck

5

100

5

Medley

5

100

5

Sandoz

5

100

5

Libbs

5

100

5

35

100

15

Teuto

5

100

5

EMS

5

100

5

Pfizer

5

100

5

5

100

5

Medley

Carduran®XL
®

Somalgin Cardio
Fonte: Autor.

EMS

36

58

210.8

16
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5 CONCLUSÃO

Com a finalização desse trabalho, podemos concluir que o método de digestão de
amostra desenvolvido para análise dos elementos em estudo pelas técnicas de espectrometria
de absorção atômica se mostrou eficiente. Todos os métodos propostos para a determinação
de impurezas elementares cumpriram as exigências estipuladas pelo Capítulo <233> da USP,
tornando-se assim, equivalentes ao procedimento proposto pelo compêndio.
O procedimento de “screening” utilizando as características do HR-CS AAS provou
ser uma ferramenta viável. O espectro tridimensional que mostra a proximidade da linha
principal do elemento permitiu um teste de “pass/fail” relacionado à presença do elemento na
amostra. Operando em modo de rotina, o método proposto é mais rápido do que outras opções
como o ICP-MS e o GFAAS de linha convencional.
Dos 13 elementos analisados, apenas Ni, Cu, Cr e As foram detectados pelos métodos,
sendo que os níveis encontrados não ultrapassaram os limites estipulados pelo Capítulo <232>
da USP.
O método proposto para a determinação de Ti utilizando a técnica de FAAS, cumpriu
os parâmetros de validação recomendados pelos Capítulos <1225> e <852> da USP. Esse
método poderia substituir satisfatoriamente o método farmacopêico atual, onde o Ti é
determinado por titulação após uma etapa de redução. Ao substituir o procedimento de
titulação por FAAS, evita-se o uso e o descarte de mercúrio, tornando o método proposto
menos demorado e mais ecológico do que o preconizado pela USP.
O método desenvolvido para a determinação de Ti foi aplicado nas amostras e em
todos os produtos que relatavam a presença de TiO2 na sua composição esse elemento foi
encontrado. Entretanto, uma amostra que não relatava a presença de TiO2 na sua composição,
continha níveis de Ti equivalente às demais amostras. O tamanho médio das partículas de
TiO2 foi de 376,4 nm, apenas duas amostras apresentaram populações com tamanho de
partícula menor que 8 nm.
Não foi detectada nenhuma impureza orgânica nas amostras de losartana potássica, nas
amostras de omeprazol foi possível observar picos que poderiam ser de impurezas orgânicas,
porém os níveis encontrados estão abaixo do limite estipulado. Para a sinvastatina, foi
possível observar picos nos cromatogramas das amostras, porém a USP não descreve ensaio
para impurezas orgânicas, por esse motivo não foi possível identificar os picos, mas, fica
como sugestão para um trabalho futuro, visto que a porcentagem encontrada é maior do que a
usual para impurezas. No doseamento desses medicamentos, apenas 3 amostras de losartana
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potássica apresentaram resultados abaixo do permitido, as demais amostras apresentaram
resultados dentro das faixas permitidas.
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APÊNDICE A – COMPOSIÇÃO DOS MEDICAMENTOS LOSARTANA
POTÁSSICA, OMEPRAZOL E SINVASTATINA.

Medicamentos

Forma farmacêutica

Excipientes

Cozaar®

Comprimidos

Celulose

(MSD)

revestidos

amido pré-gelatinizado, estearato de magnésio,

microcristalina,

lactose

monoidratada,

hiprolose e hipromelose. Cozaar® 50 mg contém
potássio na seguinte quantidade: 4,24 mg (0,108
mEq). Os comprimidos também podem conter cera
de carnaúba e dióxido de titânio.
Losartana

Comprimidos

Lactose monoidratada,

potássica

revestidos

amido

(EMS)

pré-gelatinizado,

celulose

microcristalina,

croscarmelose

sódica,

dióxido de silício, estearato de magnésio, água
purificada, álcool polivinílico + dióxido de titânio +
macrogol + talco. Losartana potássica 50 mg contém
potássio na seguinte quantidade: 4,24 mg (0,108
mEq).

Losartana

Comprimidos

Lactose monoidratada,

potássica

revestidos

amido, dióxido de silício, croscarmelose sódica,

(Medley)

celulose

microcristalina,

estearato de magnésio, dióxido de titânio, macrogol,
hipromelose, polissorbato 80.

Losartana

Comprimidos

Amido,

potássica

revestidos

sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio,

(TEUTO)

celulose

microcristalina,

croscarmelose

hipromelose/macrogol, álcool etílico e dióxido de
titânio.

Losartana

Comprimidos

Lactose

monoidratada,

celulose

microcristalina,

potássica (Neo revestidos

croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearato de

química)

magnésio, hipromelose, macrogol e dióxido de
titânio.

Peprazol®

Cápsula com

Excipientes: manitol, sacarose, laurilsulfato de sódio,

(Libbs)

microgrânulos

fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio,

gastrorresistentes

hipromelose, álcool cetílico, dióxido de titânio,
metilparabeno

sódico,

propilparabeno

sódico,
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gelatina, corante azul FD&C n°1 e corante vermelho
FD&C n°3.
Omeprazol

Cápsula

(TEUTO)

Excipientes: manitol, sacarose, fosfato de sódio
dibásico, laurilsulfato de sódio, carbonato de cálcio,
hipromelose, copolímero de ácido metacrílico,
dietilftalato, dióxido de titânio, talco e água de
osmose reversa.

Omeprazol

Cápsula gelatinosa

Excipientes: manitol, lactose, sacarose, hipromelose,

(EMS)

com microgrânulos

ftalato de hipromelose, álcool cetílico, acetona,

gastrorresistentes

álcool isopropílico e água purificada.

Omeprazol

Cápsula de liberação

Amido,

(Medley)

retardada

polimetacrilicocopoliacrilato de etila, dióxido de

carbonato

de

magnésio,

silício, dióxido de titânio, fosfato de sódio dibásico,
hidróxido

de

sódio,

hiprolose,

hipromelose,

polissorbato 80, macrogol, sacarose, talco.
Omeprazol

Cápsula com

Componentes dos microgrânulos: manitol, sacarose,

(Neo química)

microgrânulos

laurilsulfato de sódio, fosfato de sódio hidrogenado,

gastrorresistentes

carbonato de cálcio, talco, hipromelose, ácido
metacrílico,

dietilftalato,

dióxido

de

titânio,

polissorbato 80 e hidróxido de sódio.
Componentes da cápsula: dióxido de titânio,
gelatina, corante FD&C vermelho n°40 e corante
FD&C amarelo n°5.
Zocor® (MSD) Comprimidos
revestidos

Butil-hidroxianisol, ácido ascórbico, ácido cítrico
monoidratado, celulose microcristalina, amido prégelatinizado,

estearato

de

magnésio,

lactose

monoidratada, hipromelose, hiprolose, dióxido de
titânio, talco, óxido férrico amarelo e/ou óxido
férrico vermelho.
Sinvastatina

Comprimidos

Ácido ascórbico, ácido cítrico, amido, celulose

(Medley)

revestidos

microcristalina, dióxido de titânio, estearato de
magnésio,

butil-hidroxianisol,

hiprolose,

hipromelose, lactose monoidratada, macrogol, óxido
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de ferro vermelho, polissorbato 80, talco.
Sinvastatina

Comprimidos

Lactose monoidratada,

(Sandoz)

revestidos

amido, butil-hidroxianisol, ácido ascórbico, ácido
cítrico

monoidratado,

celulose

estearato

microcristalina,

de

magnésio,

hipromelose, dióxido de titânio, talco e óxido férrico
vermelho.
Sinvastatina

Comprimidos

Butil-hidroxitolueno, dióxido de silício, celulose

(EMS)

revestidos

microcristalina, lactose monoidratada, amido pré
gelatinizado, croscarmelose sódica, ácido ascórbico,
ácido cítrico, copovidona, ácido esteárico, dióxido de
titânio, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro
vermelho, etilcelulose, hipromelose + macrogol.

Sinvastatina

Comprimidos

Lactose monoidratada,

(Novartis)

revestidos

amido, butil-hidroxianisol, ácido ascórbico, ácido
cítrico

monoidratado,

celulose

estearato

microcristalina,

de

magnésio,

hipromelose, dióxido de titânio, talco e óxido de
ferro vermelho.
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APÊNDICE B – ARTIGOS PUBLICADOS

Artigo 1: An improved method for the assay of TiO2 purity and its determination in drugs
using flame atomic absorption spectrometry.
Revista: Journal of Excipients and Food Chemicals
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Artigo 2: High-resolution continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry
for screening elemental impurities in drugs to adhere to the new international guidelines.
Revista: Talanta
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