
E-mail para contato: paulaleite.16@hotmail.com IES: ESTÁCIO FMJ

Autor(es): Ana Paula Leite Nascimento; Ítalo Mykaell da Silva Benjamim; Dárcio Luiz de Sousa Júnior; Alice Rodrigues de Oliveira 
Araruna

Palavra(s) Chave(s): Validação; métodos analíticos; paracetamol; filme polimérico.

Título: VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA QUANTIFICAÇÃO DO PARACETAMOL PEDIÁTRICO INCORPORADO À FILME POLIMÉRICO

Curso: Farmácia

Saúde

RESUMO

A validação de metodologias analíticas é um processo que, por meio de estudos experimentais, viabiliza garantir a confiabilidade dos resultados 
obtidos quando aplicados a metodologias diversas, tanto com fins quantitativos como qualitativos. A obtenção de resultados não confiáveis pode 
comprometer fortemente a qualidade do estudo, sendo assim, é necessário que seja realizada de forma documentada, e, mediante objetivos 
criteriosos.  Este processo deve ser adotado quando no desenvolvimento ou adaptações de metodologias já validadas, inclusão de novas técnicas 
ou no uso de diferentes equipamentos. O paracetamol (PCT) é um dos fármacos analgésico-antitérmicos efetivo para adultos e crianças 
largamente vendido na atualidade na forma de comprimidos, soluções orais e efervescentes.  Em contrapartida, por ser de fácil acesso à 
população, por pertencer à categoria de medicamentos de venda livre, acaba favorecendo o aumento no número de intoxicações advindas do 
consumo inadequado e da falta de orientação apropriada. À vista disso, objetivou-se desenvolver e validar uma metodologia analítica utilizando a 
espectrofotometria Ultra-Violeta Visível para doseamento do paracetamol incorporado à um filme hidrogelatinoso, em uma nova formulação 
para uso pediátrico. Para tanto, preparou-se uma solução estoque contendo 200 µg/mL de PCT em solução aquosa, da qual foram retiradas várias 
alíquotas, de forma a atingir as concentrações finais de 4, 5, 6, 8 e 9 µg/mL. Todas as amostras foram analisadas por espectrofotômetro UV-visível 
em triplicata no comprimento de onda especificado na Farmacopéia Brasileira, 157 nm. A curva analítica e equação de regressão linear foram 
obtidas pela média da absorbância versus a concentração do PCT. Para comprovar a especificidade do método, compararam-se as absorbâncias 
de soluções contaminadas com excipientes e solução contendo apenas paracetamol. A linearidade foi confirmada através dos valores obtidos do 
coeficiente de correlação linear. A exatidão, precisão intra-dia, inter-dia e a reprodutibilidade foram verificadas a partir da análise do coeficiente 
de variação, obtido em cinco níveis de diferentes concentrações do PCT, contemplando o intervalo linear do método. O limite de quantificação foi 
calculado pela razão do desvio padrão do intercepto pela inclinação da curva conforme indicado pela resolução 166/17 da ANVISA que normatiza 
validação de métodos analíticos. A robustez foi determinada pela variação do pH da solução e alteração no comprimento de onda. Foram 
analisadas cinco concentrações diferentes em triplicata e a robustez foi observada pela análise dos coeficientes de variação entre as médias 
obtidas. Todos os resultados colhidos da linearidade, precisão e exatidão foram submetidos a análise do Desvio Padrão Relativo (DPR). A partir 
das análises realizadas, verificou-se que o método desenvolvido é específico, visto que apresentou absorbância, no comprimento de onda 
selecionado, apenas nas soluções contendo PCT. É linear, uma vez que apresentou coeficiente de correlação (r) igual a 0,999. É preciso, visto que 
os valores obtidos para as diferentes concentrações analisadas apresentaram DPR menor do que 5%. A metodologia atendeu aos requisitos para a 
exatidão, cujas variações encontradas foram entre 98 e 105% e o limite de quantificação foi de 1,21 µg/mL. Por fim, trata-se de um método 
robusto, dado que diferentes condições analisadas não alteraram significativamente os valores obtidos. Isto posto, a metodologia analítica 
desenvolvida demonstrou possuir todos os parâmetros necessários para ser aplicada na quantificação do PCT incorporado à filme polimérico. 
Além disso, trata-se de uma técnica simples, de rápida execução e baixo custo.
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