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  RESUMO 

 
 
A validação de processos é a metodologia mais aplicada em indústria 
farmacêutica para garantir a qualidade dos produtos. A validação de 
metodologia analítica é um estudo experimental a fim de garantir a 
confiabilidade dos resultados obtidos através das análises realizadas. O 
objetivo do presente artigo é a validação analítica de doseamento do produto 
Dipirona Sódica Comprimido 500mg por cromatografia líquida de alta 
eficiência(CLAE ou HPLC). A validação segue os critérios estabelecidos pela 
ANVISA por meio da RDC nº 17/2010 e a RE 899. 
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ABSTRACT 

 
 
The process validation it’s the methodology more applied in the pharmaceutical 
industry to ensure product quality. The validation is an experimental study to 
ensure the reliability of the results obtained through the executed analyzes. The 
aim objective of this work Completion of class is the assay analytical validation 
of product Dipyrone 500mg tablet by high performance liquid chromatography. 
The validation follows the criteria established by ANVISA RDC No 17/2000 and 
RE 899.  
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INTRODUÇÃO 

 

Para compreender a origem da dipirona, é necessário remeter a 1883, quando 

William Henry Perkin (1838-1907), pesquisava um termolítico sintético como 

substituto da quinina, a qual era a única forma conhecida de combate a febre na 

Europa. A quinina era um antimalárico peruano extraído da casca de uma planta 

chamada de Cinchona. Porém sua eficácia era contestada e sua extração era de 

custo relativamente alto. Do lavado hidro-alcoólico do piche, Perkin isolou o primeiro 

corante sintético – anilina –, o qual foi utilizado para sintetizar o derivado 

pirazolônico – antipirina (fenozona)(VALE,2006). 

A dipirona (metamizol) é um derivado pirazolônico da antipirina, e muito tempo 

depois, só em 1920 foi sintetizada por uma indústria farmacêutica 

alemã(OLIVEIRA,2003).Inicialmente não se eram conhecidas suas propriedades 

analgésicas e antitérmicas, onde foram constatadas somente após a sua introdução 

no mercado em 1889 onde a dipirona foi amplamente utilizada na Europa para o 

tratamento de pacientes vítimas de um surto de gripe influenza que assolou grande 

parte da população. Em 1921 as propriedades analgésicas e antitérmicas foram 

reforçadas com a entrada de um novo produto no mercado alemão nomeado 

dipirona que era composto por 50% melubrina e 50% aminopirina. A dipirona levou 

um certo tempo para chegar ao Brasil, sendo introduzida no mercado somente em 

1922 sob o nome de Novalgina® produzida pela Hoechst AG indústria alemã que 

hoje pertence ao grupo Sanofi-Aventis (ANDRADE, 2003). 

Sua comercialização tornou-se mundialmente crescente até a década de 70 

quando foram relatados casos graves de agranulocitose, que consiste em uma 

condição clínica de déficit imunológico que pode vir a ser potencialmente fatal (7 a 

25% dos casos). Exigindo suspensão do tratamento e atendimento médico de 

urgência com a administração de potentes antibióticos, já que essa é uma condição 

que causa redução ou ausência de leucócitos granulosos, ocasionando-se muitas 

vezes septicemia (VALE, 2006).  

A dipirona por ser um medicamento amplamente utilizado pela população é 

produzida em grandes escalas em várias indústrias em todo o território nacional e 

internacional(VALE,2006).A fim de atender a uma grande demanda com 

medicamentos que sejam seguros e confiáveis às indústrias necessitam investir em 

equipamentos de última geração, em pesquisas para aprimorar as análises físico-
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químicas e em profissionais altamente qualificados e aptos para operarem tão 

sofisticados maquinários. Assim as análises passam a ser realizadas mais 

rapidamente e ao mesmo tempo aumentando o seu nível de confiabilidade. 

 Algumas indústrias ainda utilizam a análises de doseamento de Dipirona 

Sódica por meio de titulação gravimétrica (ANVISA ,2010). A análise do doseamento 

tem como finalidade garantir a quantidade de principio ativo especificado na 

embalagem (VALE, 2006). Este tipo de análise demanda muito tempo e o seu nível 

de confiabilidade não é tão alto quando comparado com outras análises, já que a 

mesma não consegue encontrar produtos de degradação que possam surgir durante 

o processo de fabricação ou até mesmo durante os estudos de Estabilidade do 

produto. Assim a propagação de erros até o resultado final é bem maior do que em 

outras técnicas analíticas (NASCIMENTO, 2005).  

A utilização do CLAE tornou possível realizar uma análise mais rápida e 

confiável, obtendo como vantagem a eficiência do cromatrograma em apontar 

possíveis produtos de degradação que estejam no meio. 

No Brasil, a RDC nº 17/2010 estabeleceu o regulamento técnico de Boas 

Práticas de Fabricação de Medicamentos. Neste regulamento são instituídas normas 

de inspeção e autoinspenção, aos órgãos de Vigilância Sanitária e aos fabricantes 

de medicamentos, respectivamente. Além disso, são estabelecidos os 

procedimentos técnicos necessários, à garantia da qualidade dos produtos. No que 

se refere ao controle de qualidade é estabelecido que os métodos analíticos, 

empregados nos ensaios de controle de qualidade, sejam validados (RE Nº17, 

2010). 

A validação metodológica tem como objetivo comprovar que o método analítico 

utilizado é eficiente e apropriado para determinação qualitativa, quantitativa e/ou 

semi-quantitativa de fármacos, impurezas e possíveis produtos de degradação. 

Atualmente as exigências para uma validação metodológica são reguladas pela RE 

nº 899, de 29 de maio de 2003 (RE Nº899, 2003). 

Alguns testes são necessários para avaliação da eficácia de um método e 

podem variar de acordo com a complexidade de cada metodologia e produto a ser 

analisado, sendo necessário que o método atenda a alguns parâmetros da 

validação, tais como: precisão, especificidade, linearidade, robustez e estabilidade 

das soluções analíticas (DIOGO 2003).  
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Figura 1: Formula estrutural Dipirona Sódica 

A dipirona possui ação antipirética, anti-inflamatória e analgésica, tornando-se 

útil no tratamento sintomático dos estados febris e no alívio de dores e inflamações 

de intensidade moderada. No Brasil ela faz parte de uma linha de medicamentos 

chamados de OTC (over-the-counter), que são medicamentos isentos de prescrição 

médica (NASCIMENTO, 2005). 

A dipirona corresponde quimicamente ao 1-Fenil-2,3Dimetil-5-Pirazolona-4-

Metilaminometano Sulfonato de Sódio ou Metilmelubrina ou Metamizol, como 

mostrado na figura 1. A absorção gastrintestinal é rápida, uniforme e quase 

completa; por via retal é lenta e pouco uniforme. Ao entrar em contato com o suco 

gástrico é rapidamente hidrolisada e dá origem ao metabólito ativo 4-N-metil-amino-

antipirina (MAA), que é prontamente absorvido pelo organismo sofrendo 

biotransformação hepática. A porcentagem de ligação com às proteínas plasmáticas 

é cerca de 58% da dose administrada. Os seus efeitos analgésicos e antipiréticos 

são alcançados de 30 a 60 minutos após a administração, tendo a duração média de 

seu efeito, após administração por qualquer via, de 4 a 6 horas e sua excreção é 

predominantemente renal (ANDRADE, 2005). 

Após administração oral, a dipirona sódica passa por rápida hidrólise não-

enzimática formando o MAA. A biodisponibilidade absoluta do MAA é de 

aproximadamente 90%, sendo um pouco maior após administração oral quando 

comparada à administração intravenosa. O MAA é em seguida metabolisado no 

fígado por desmetilação formando o 4-amino-antipirina (AA), e por oxidação a 4-

formil-amido-antipirina (FAA) (KATZ, 1984; ERGUN 2004). Nenhum desses 

metabólitos liga-se extensivamente às proteínas plasmáticas, sendo 

predominantemente excretados pelos rins (IAAAS, 1986). 
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A dipirona pode causar reações adversas e na maioria dos países 

desenvolvidos (Austrália, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega, Reino 

Unido, Suécia, entre outros) teve sua comercialização vedada (BONFIM, 2013). Nos 

Estados Unidos foi proibida em 1977 (MOLKENTELLER, 1996). 

Em 1978, a industria farmacêutica Hoeschts  financiou um estudo 

epidemiológico, o The International Agranulocytosis and Aplastic Anemia Study 

(IAAAS), para avaliar a relação de agranulocitose e anemia aplástica quando 

associada ao uso de medicamentos, em especial a dipirona. Os resultados 

indicaram uma taxa de incidência de agranulocitose de 6,2 por milhão de habitantes, 

por ano, nas regiões estudadas (IAAAS 1986). 

Diante destes dados é notável que a dipirona é um fármaco de grande uso em 

vários países do mundo, mas, por outro lado, existem dados que mostram a 

necessidade da realização de estudos mais aprofundados, no que se refere à sua 

regulamentação sanitária. Tal fato se deve a denúncias internacionais de risco 

elevado de casos de agranulocitose associados ao seu uso, o que levou a ANVISA, 

a realizar um painel internacional, para avaliar a segurança deste medicamento 

(ANVISA, 2001). 

Nas ultimas décadas alguns pesquisadores também se dedicaram a fazer a 

determinação da dipirona e de seu metabólito ativo o 4-metil-amino-antipirina (MAA) 

através da cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE).  

Foram responsáveis pela determinação de dipirona através de cromatografia, 

utilizando-se amostras de fluidos biológicos e plasma de pacientes que haviam 

ingerido a dipirona (ASMARDI, et, al 1983). KATZ, E. Z. e colaboradores(1984), 

determinaram simultaneamente a dipirona e seus metabolitos ativos em plasma, 

utilizando cromatografia líquida. Através dessa metodologia, KATZ e colaboradores 

conseguiram separar a dipirona e seus metabólitos (KATZ et. al. 1984). 

Obtiveram sucesso na determinação simultânea de dipirona, fenobarbital e 

quelina em comprimidos. Eles utilizaram cromatografia líquida para essas análises. 

SENYUVA, H. Z. e colaboradores(2005), determinaram a dipirona em formulações 

sólidas e líquidas pela cromatografia líquida com detecção de arranjo de diodos, que 

se trata de um tipo de detector que se utiliza de uma serie de fotodiodos – 

componentes eletrônicos - posicionados lado a lado em um cristal de silício assim a 

absorbância de uma amostra pode ser analisada e determinada simultaneamente 
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em todos os comprimentos de onda. ALTUN, M. L. (2002) também realizou a 

determinação simultânea de dipirona, paracetamol e cafeína através de 

cromatografia liquida. 

 

 

Figura 2: Estrutura de um equipamento HPLC http://web.nmsu.edu/~kburke/Instrumentation/Waters_HPLC_MS_TitlePg.html  

 

Existem vários tipos de cromatografias, entre elas pode-se destacar a 

cromatografia em camada delgada, que é uma técnica muito utilizada para o 

acompanhamento de reações orgânicas e garantia de pureza de substâncias sendo 

muito usadas em rotinas laboratoriais devido ser um método visual, rápido e barato; 

e a Cromatografia líquida de alta eficiência, que é uma técnica muito eficaz devido 

ao seu alto nível de sensibilidade sendo muito utilizada para análises da produção e 

controle de qualidade de medicamentos (DEGANI, 1988). 

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é uma técnica de separação 

que se baseia na diferença da taxa de distribuição dos componentes da amostra 

entre a fase estacionária (coluna) e a fase móvel líquida.  São utilizados colunas 

com uma maior capacidade de separar os diferentes componentes da amostra em 

um tempo mínimo e com uma boa resolução. Para cada amostra são usadas 

diferentes colunas, que são escolhidas por testes realizados previamente (PEREZ, 

2012).  

http://web.nmsu.edu/~kburke/Instrumentation/Waters_HPLC_MS_TitlePg.html
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A cromatografia em coluna consiste em dois processos simultâneos: processo 

de separação (se baseia principalmente nas interações entre soluto e fase 

estacionária) e o processo de diluição do soluto na fase móvel por meio de difusão, 

que é o efeito inverso à separação. Porém a seletividade da CLAE ou HPLC se 

baseia não somente em sua fase estacionária mais também em sua fase móvel, 

pois, podem ser encontradas interações entre soluto e fase móvel que potencializam 

as análises (PEREZ, 2012). 

O equipamento consiste em um reservatório que contém a fase móvel, uma 

bomba com a finalidade de impelir a fase móvel pelo sistema cromatográfico, um 

injetor para introduzir a amostra no sistema, uma coluna cromatográfica, um detector 

e um dispositivo de captura de dados, como um software, integrador ou registrador. 

Além de receber e enviar informações para o detector, softwares são utilizados para 

controlar todo o sistema cromatográfico, proporcionando maior operacionalidade e 

logística de análise (MALDANER, 2008). 

As unidades de introdução automática de amostras (auto injetores), são 

frequentemente usadas em análises de rotina em laboratórios de controle de 

qualidade, devido a sua capacidade de manipular uma grande quantidade de 

amostras em um só dia podendo chegar a aproximadamente 100, sua variável de 

injeção que pode ir de 1 – 1000μL, pode ser programado para fazer o resfriamento 

ou aquecimento das amostras entre 4 e 40ºC e além de sua programação para 

injeções únicas ou repetidas da mesma amostra (PEREZ, 2012). 

Outro instrumento de grande importância na CLAE é o detector seletivo ou 

sensitivo para monitorar constantemente os efluentes da coluna. A sensibilidade se 

consiste na determinação pela resposta quantitativa do equipamento quando 

exposto a uma certa quantidade de soluto introduzida (coeficiente angular do gráfico 

de massa injetada vs área do pico) (MALDANER, 2008). 

Ao se analisar um cromatograma, observa-se a presença de ruídos, que são 

pequenas interferências causadas pelos componentes eletrônicos do aparelho 

associados ao detector ou até mesmo causadas por alterações físicas entorno do 

detector, como aumento na intensidade da luz ou alterações na temperatura do 

detector. Esses ruídos devem ser retirados da integração do pico para evitar que a 
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áera do ruído seja reconhecida, ocasionando assim um falso resultado (PEREZ, 

2012). 

 

 

2. PARÂMETROS DE VALIDAÇÃO 

 

2.1. Especificidade 

É a capacidade que o método possui de medir especificamente um composto 

na presença de outros componentes tais como impurezas, produtos de degradação 

e componentes da matriz (Brasil,2003). 

Para análises quantitativas de teor, pode-se determinar a especificidade 

através da comparação dos resultados obtidos de amostras (fármaco ou 

medicamento) contaminadas com quantidades apropriadas de excipientes e amostra 

não contaminada, para demonstrar que o resultado do teste não é afetado por esses 

materiais.  Quando não há presença de impurezas e produtos de degradação, o 

ideal é submeter às amostras a condições de estresse tais como: exposição à 

temperatura, exposição à luz, hidrolise ácida ou básica e oxidação, afim de se obter 

resultados mais confiáveis. Esses resultados serão comparados com os resultados 

de amostras não submetidas a estresse, que devem ser preparadas em triplicatas 

para garantir a precisão e confiabilidade das leituras obtidas. Com isso é verificado a 

capacidade do método em quantificar o analito na presença de possíveis 

interferentes gerados pela degradação do ativo (DIOGO, 2003). 

 

2.2. Precisão 

A precisão tem como objetivo avaliar a proximidade dos resultados obtidos em 

uma série de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra. Serão 

preparadas amostras com concentração a 100%. A repetibilidade (precisão intra-

corrida) é a concordância entre os resultados dentro de um curto período de tempo 

com o mesmo analista e mesma instrumentação. A precisão intermediária (inter-

corridas) é a concordância entre os resultados do mesmo laboratório, mas obtidos 

em dias diferentes, com analistas diferentes e/ou equipamentos diferentes (DIOGO, 

2003). 
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2.3. Estabilidade das soluções analíticas 

É um Parâmetro que visa determinar se um analito mantém-se quimicamente 

inalterado em um determinado solvente sob condições específicas tais como 

alteração de temperatura e Umidade, em intervalos de tempo diferentes 

independente da substancia a ser analisada sendo esses intervalos de tempo: zero 

(t0), 06 horas (t1); 12 horas (t2); 24 horas (t3); 48 horas (t4); 72horas (t5); 96horas 

(t6); 120horas (t7) (Brasil, 2003). 

 

2.4. Linearidade 

É a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que os resultados 

obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro 

de um intervalo especificado. 

A linearidade deve ser determinada a partir de cinco concentrações diferentes 

com intervalos iguais e a curva padrão será dada através da relação entre os valores 

da absorbância e os da concentração. O critério mínimo aceitável do coeficiente de 

correlação (r) deve ser ≥ 0,99. 

2.5. Exatidão 

A exatidão de um método analítico consiste na proximidade dos resultados 

obtidos pelo método em estudo em relação ao valor verdadeiro.  

A metodologia analítica a ser analisada será submetida a análise de uma 

substância de pureza conhecida (padrão de referência) . 

A exatidão deve ser verificada através de 9 (nove) determinações: baixa (50%), 

média (100%) e alta (150%) com três réplicas cada ,ou seja, 3 (três) concentrações 

independente da substância a ser analisada(Brasil,2003).  

. 

 

2.6. Robustez 

Robustez de um procedimento analítico é a medição de sua capacidade de não 

ser afetado por pequenas, porém deliberadas variações dos parâmetros 

metodológicos e fornece uma indicação de sua confiança.  
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Caso haja susceptibilidade do método a variações nas condições analíticas, 

estas deverão ser controladas e precauções devem ser incluídas no procedimento 

(DIOGO, 2003). 

O teste de robustez será realizado variando-se os seguintes parâmetros 

analíticos: Variação no fluxo da fase móvel, variação da temperatura do forno e 

variação do volume de injeção. Desta forma pode ser avaliado a repetibilidade e 

reprodutibilidade dos resultados durante a análise (DIOGO, 2003). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Materias 
 

 HPLC marca Perkin Elmer. 

 Balão Volumétrico de 1000mL, 100mL, 50mL, 25mL. 

 Pipetas de 1mL, 5mL, 10 mL. 

 Filtro de membrana 0,45 µm. 

 Vial 

 Seringa de 1 mL. 

 Béquer de 50mL. 

 Balão de Büchner 

 Bomba de Vácuo 

 Bastão de vidro 

 Computador 
 

 

4.2. Método 

O método utilizado para a análise do teor da Dipirona Sódica é o de 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE ou HPLC) e foi validado em uma 

indústria farmacêutica, com as seguintes características operando a temperatura 

ambiente: 

 Detector: UV/Vis - 260 nm 

 Coluna: Perkin Elmer C-18, 4,6 mm X 250 mm, 5µm 

 Fluxo: 1,0 mL/min 

 Volume de injeção: 20 µL 

 Diluente: HCL 0,1 N 

 Tempo de Retenção do pico: 6 minutos 

 Tempo de Corrida: 10 minutos 

 Tempo de Retenção Relativo dos possíveis produtos de 

degradação: 0,58 min e 1,63min. 
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4.2.1. Fase Móvel 

A fase móvel é constituída por solução tampão de Octanossulfonato de Sódio 

0,00075 mg/mL (pH 3,0) e Acetonitrila grau HPLC na proporção 72:28. 

  

4.2.2. Amostras 

 

Como amostra branco utiliza-se o diluente que tem por objetivo apontar 

possíveis alterações no cromatograma originadas pelo meio utilizado para a diluição 

da amostra. A solução padrão é uma solução a 1,0mg/ml de Dipirona Sódica. A 

solução padrão mãe é na concentração de 10,0mg/ml de Dipirona Sódica e será 

utilizada para preparar a solução amostra, devendo ficar com concentração final de 

1,0 mg/ml de Dipirona Sódica. 

 

4.2.3. Procedimento 

Injetar separadamente 20 L da Solução Padrão e da Solução Amostra. 

Registrar os cromatogramas e medir as respostas dos maiores picos. Calcula-se a 

quantidade de dipirona a partir das leituras obtidas pelas áreas originadas pelos 

picos dos cromatograma. 

 

4.3. Análises Realizadas 

 

      4.2.1 Especificidade:foram utilizadas amostras de dipirona submetidas a dois 

diferentes tipos de estresses. A amostra não submetida a estresse é a mesma 

solução amostra com a concentração de 1,0mg/mL. Foi preparada uma amostra 

estressada com calor em refluxo por 1h a 50ºC. Outra amostra a 100% foi 

estressada com peróxido de hidrogênio a 3% (v/v) em repouso por 1h e completou-

se o volume com o diluente. 

Realizou-se testes de adição de placebo, que consiste na contaminação da 

amostra com os excipientes utilizados no processo de fabricação (Amido de milho, 

Gelatina, Talco, Estearato de Magnésio), para verificar a especificidade do método 

em relação aos excipientes da formulação. Preparou-se amostra isenta de placebo, 

amostra com 100% de placebo, amostra com 150% de placebo e amostra com 

200% de placebo. As amostras contendo Dipirona foram feitas com concentração de 
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1,0mg/ml de Dipirona. Os excipientes utilizados para compor o placebo são: amido 

de milho, gelatina, talco e estearato de magnésio. 

     4.2.2 Linearidade: foram feitas soluções padrão a 50, 75, 100, 125 e 150%, com 

concentrações de Dipirona de 0,5, 0,75, 1,0, 1,25, e 1,5mg/ml, respectivamente e 

lidas em triplicatas. As soluções foram preparadas a partir da solução mãe .  

Na precisão utilizou-se amostra padrão a 1,0mg/ml, e como o branco o 

diluente.  

Na exatidão utilizou-se amostras a 50, 100 e 150%, com concentrações de 0,5, 

1,0 e 1,5mg/ml de Dipirona, respectivamente. 

Na Robustez foi realizado alterações no fluxo da faze móvel entre 0,8mL/min, e 

1,2 mL/min; alterações de pH na fase móvel de 3,0 para 2,8 e 3,2; alterações para 

26-74% e 30-70% de Acetonitrila e a solução tampão, respectivamente.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Limites dos resultados estabelecidos pela RE nº 899 

Análises Limites estabelecidos 

Precisão Máximo 5,0% 

Linearidade Máximo 5.0% 

Exatidão Máximo 5,0% 

Especificidade 
Placebo 

Sem interferência no cromatograma 

Especificade 
estresse 

Máximo 30% 

Robustez  Máximo 15% 
 

 

Os cromatogramas apresentados nas Figuras 3, 4, e 5 a seguir foram obtidos 

através da metodologia descrita nesse trabalho. Pode-se comprovar assim a 

capacidade do método de identificar o ativo dipirona, sem interferência de solvente, 

excipientes, e de possíveis produtos de degradação. 
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              Figura 3 – Cromatograma leitura branco 

 

 

            Figura 4 – Cromatograma leitura do padrão. 

 

 

           Figura 5 – Cromatograma leitura da amostra. 

 

Os dados da Tabela 1 e 2 foram obtidas do primeiro e segundo dia da precisão 

(intra-corrida), respectivamente. E na Tabela 3 pode-se observar o desvio padrão da 

precisão inter-corrida.  
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Tabela 1 – Precisão Dia 1 Analista 1. 

Replicata Aa1 Aa2 Aa3 Aa (Média) Aa(RSD) 

Amostra 01 688.383,88 693.764,38 692.813,43 691.653,90 0,10 

Amostra 02 699.908,60 702.756,60 700.470,09 701.045,10 0,23 

Amostra 03 693.824,80 694.077,68 692.413,28 693.438,59 0,17 

Amostra 04 692.334,26 691.059,91 692.552,93 691.982,37 0,15 

Amostra 05 712.916,27 709.455,12 710.177,41 710.849,60 0,07 

Amostra 06 686.292,06 686.219,78 686.023,81 686.178,55 0,02 

   
Média 695858,02 

    
DP 8762,36 

   
DPR 1,26 

 

Tabela 2 – Precisão Dia 2 Analista 2. 

Replicata Aa1 Aa2 Aa3 Aa (Média) Aa(RSD) 

Amostra 01 704.620,98 705.166,09 709.171,54 706.319,54 0,40 

Amostra 02 705.964,07 710.169,30 717.791,97 711.308,45 0,76 

Amostra 03 720.569,50 719.109,52 719.755,30 719.811,44 0,06 

Amostra 04 662.571,84 657.916,48 665.304,67 661.931,00 0,79 

Amostra 05 659.293,59 662.143,33 661.478,11 660.971,68 0,07 

Amostra 06 663.658,61 661.675,14 661.874,41 662.402,72 0,02 

 
Tabela 2 resultados precisão 

 
Média 687124,14 

    
DP 28112,62 

   
DPR 4,09 

 

Tabela 3 – Dados da precisão inter-corrida. 

Média 691.491,08 

DP 20370,063 

DPR 2,9458172 

 

. 

Com os resultados obtidos através das análises de precisão pode-se observar 

uma boa repetibilidade e precisão dos resultados garantindo assim que a 

metodologia proposta obedece aos limites estabelecidos pela RE 899 de maio de 

2003, que estipula um DPR de no máximo 5%. Assim como pode ser observado 

semelhanças entre os resultados nas análises de validação de DIOGO (2003) que 

validou uma metodologia análise de teor de dipirona em HPLC com uma 

metodologia diferente da proposta variando-se a fase móvel e a coluna. 

Nos testes de Linearidade foram preparadas amostras com cinco 

concentrações diferentes, com o objetivo de analisar se o método proposto tem a 
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capacidade de identificar e quantificar o analito presente na amostra 

proporcionalmente a sua concentração. Os resultados obtidos podem ser 

observados na Tabela 4 a seguir. Observou-se com os dados obtidos na linearidade 

que o método se mostrou capaz de identificar e quantificar o analito presente na 

amostra proporcionalmente a sua concentração, obedecendo o critério mínimo de 

coeficiente de correlação estabelecido na RE 899, de r²=0,99. Podemos observar a 

mesma semelhança nos resultados da validação de uma metodologia proposta por 

DIOGO (2003), onde foram estabelecidos os mesmos padrões para análise porém 

com uma metodologia diferente. 

 

 

Tabela 4 – Dados da linearidade. 

Replicata 
Teor teórico 

(%) 
C (mg/ml) Aa1 Aa2 Aa3 Aa (Média) Aa(RSD) Teor (%) 

Amostra 50% 47,54 0,50 320.596,44 324.045,13 325.357,53 323.333,03 0,76 44,56 

Amostra 75% 71,30 0,75 491.376,69 494.055,79 496.469,46 493.967,31 0,52 68,07 

Amostra 100% 95,07 1,00 688.064,39 689.902,15 691.657,81 689.874,78 0,26 95,07 

Amostra 125% 118,84 1,25 809.828,22 813.752,98 819.018,07 814.199,76 0,57 112,20 

Amostra 150% 142,61 1,50 970.145,20 975.389,65 977.609,21 974.381,35 0,39 134,28 

 

 

 

Figura 6 – Gráfico da linearidade. 

 

Os resultados obtidos foram proporcionais aos valores propostos,e assim as 

análises foram proporcionais ao valor teórico, e assim sendo mais confiável. 
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Nos resultados obtidos na exatidão, apresentados na Tabela 5, pode-se 

observar que os resultados reais são proporcionais aos valores teóricos, 

obedecendo os limites de no máximo 5% de DPR. 

 

Tabela 5 – Resultados da exatidão. 

Replicata 
Teor 

teórico (%) 
Aa1 Aa2 Aa3 Média Aa DPR Aa Teor (%) 

Média 
Teor 

DPR 
Teor 

Amostra 50% 47,54 320.596,44 324.045,13 325.357,53 323.333,03 0,76 44,56 46,05 4,57 

Amostra 100% 95,07 688.064,39 689.902,15 691.657,81 689.874,78 0,26 95,07 95,07 0,00 

Amostra 150% 142,61 970.145,20 975.389,65 977.609,21 974.381,35 0,39 134,28 138,44 4,25 

 

A especificidade tem como objetivo analisar a capacidade que o método possui 

de identificar e quantificar especificamente um composto na presença de outros 

componentes, tais como impurezas, produtos de degradação, e componentes da 

matriz. 

Para as análises foram preparadas amostras com concentração de 100% de 

dipirona, e contaminadas com placebo nas concentrações de 100%, 150% e 200%.  

Para as análises de impurezas e produtos de degradação, foram preparadas 

amostras com uma concentração inicial de 20%, e em seguida estressadas com 

peróxido de hidrogênio e calor em refluxo por 1 hora. 

Os resultados obtidos da Tabela 6 demonstram que a metodologia foi capaz de 

identificar e quantificar o analito, mesmo na presença altas concentrações de 

placebo. E nas amostras submetidas a estresse o método mostrou-se eficaz na 

identificação do analito sem a interferência de possíveis impurezas e produtos de 

degradação, tornando assim a metodologia eficaz nas análises corriqueiras em um 

laboratório de controle de qualidade e em possíveis estudos de estabilidade.  

 

Tabela 6 – Resultados da especificidade. 

 

Figura 7: Amostra com 100% de placebo 
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Figura 8: Amostra com 150% de placebo 

 

Figura 9: Amostra com 200% de placebo 

 

Figura 10: Amostra com estresse de calor 

 

Figura 11: Amostra com estresse de Peróxido 
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Replicata Aa1 Aa2 Aa3 Aa (Média) Aa (RSD) Teor (%) 

Amostra Isenta de Placebo 688.064,39 689.902,15 691.657,81 689.874,78 0,18 100,00 

Amostra Placebo 100% 710.233,69 709.829,83 715.105,36 711.722,96 0,52 103,17 

Amostra Placebo 150% 690.064,81 692.390,62 694.204,40 692.219,94 0,19 100,34 

Amostra Placebo 200% 689.569,55 693.287,58 693.995,80 692.284,31 0,07 100,35 

Estresse Calor 601.909,13 605.531,78 607.129,69 604.856,87 0,19 87,68 

Estresse Peróxido 521.887,08 522.109,88 519.276,25 521.091,07 0,38 75,53 

 

A robustez tem como função avaliar a capacidade que o metodo tem de resistir 

a pequenas variações dos parâmetros analíticos. Assegurando assim que o método 

é seguro com relação a variação de equipamento e a variações no funcionamento 

do equipamento. 

Os dados obtidos podem ser observados nas Tabelas 7, 8 e 9.,e mostram que 

a metodologia é consistente, resiste a variações e respeitou todos os limites 

impostos pela RE 899. 

 

Tabela 7 – Variação de fluxo de injeção da fase móvel. 

 

Replicata   1 2 3 Média RSD Teor (%) 

AP Fluxo 0,9 
Leituras 740.601,66 751.452,90 755.949,33 749.334,63 1,05 108,62 

Tempo de 
Retenção 

5,880 5,852 5,857 5,86 0,25   

AP Fluxo 1,0 
Leituras 688.064,39 689.902,15 691.657,81 689.874,78 0,26 100,00 

Tempo de 
Retenção 

5,846 5,843 5,846 5,85 0,03   

AP Fluxo 1,1 
Leituras 578.561,02 585.788,86 586.532,14 583.627,34 0,75 84,60 

Tempo de 
Retenção 

4,504 4,425 4,424 4,45 1,03   

 
Média 97,74 

      
RSD 12,44 

Tabela 8 – Variação de pH da fase móvel. 

Replicata   1 2 3 Média RSD Teor (%) 

AP pH 2,8 
Leituras 703.281,90 707.223,77 706.203,56 705.569,74 0,29 102,28 

Tempo de 
Retenção 

6,060 6,062 6,093 6,07 0,30   

AP pH 3,0 
Leituras 688.064,39 689.902,15 691.657,81 689.874,78 0,26 100,00 

Tempo de 
Retenção 

5,846 5,843 5,846 5,85 0,03   

AP pH 3,2 
Leituras 698.506,68 702.714,44 700.471,04 700.564,05 0,30 101,55 

Tempo de 
Retenção 

5,418 5,410 5,414 5,41 0,07   

 
Média 101,27 

      
RSD 1,14 
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Tabela 9 – Variação do volume de injeção. 

Replicata   1 2 3 Média RSD Teor (%) 

AP VI 19µl 
Leituras 640.970,70 649.573,81 651.397,52 647.314,01 0,86 98,77 

Tempo de 
Retenção 

5,374 5,380 5,375 5,38 0,06   

AP VI 20µl 
Leituras 688.064,39 689.902,15 691.657,81 689.874,78 0,26 100,00 

Tempo de 
Retenção 

5,846 5,843 5,846 5,85 0,03   

AP VI 21µl 
Leituras 721.121,44 726.377,16 730.647,03 726.048,54 0,66 100,23 

Tempo de 
Retenção 

5,377 5,372 5,373 5,37 0,05   

 
Média 99,67 

      
RSD 0,78 
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6. CONCLUSÃO 

 

Para os laboratórios, que trabalham diariamente com análises de controle de 

qualidade, existe a necessidade do desenvolvimento de métodos analíticos 

modernos, e instrumentais que garantam resultados mais seguros, mais rápidos e 

mais específicos em comparação com técnicas volumétricas tradicionais que não 

tem a mesma capacidade de quantificar e identificar o analito de forma segura e 

precisa e não podem ser usadas em estudos de estabilidade, já que sua capacidade 

de identificar possíveis produtos de degradação é nula, não garantindo assim um 

resultado plenamente confiável. 

As análises em CLAE tem revolucionado as indústrias farmacêuticas, pois 

possibilitaram resultados mais rápidos, seguros, específicos, exatos tanto 

quantitativamente, quanto qualitativamente, podendo assim assegurar a qualidade 

do produto final que é destinado as casas de milhões de pessoas ao redor do 

mundo. 

Este estudo apresentou a validação do método analítico por CLAE,em função 

dos procedimentos analíticos. As condições analíticas estabelecidas permitiram a 

quantificação da dipirona de forma mais seletiva e específica, tornando possível a 

sua identificação através de cromatografia, possibilitando assim encontrar produtos 

de degradação ou impurezas que possam surgir durante o processo produtivo ou até 

mesmo em estudos de estabilidade. 

Em síntese, este estudo demonstrou que o método é validado e foi adequado, 

para quantificação de dipirona sódica 500 mg cpr, permitindo assim uma boa 

separação da dipirona sódica, de seus produtos de degradação, quantificando de 

forma mais específica, eficaz e segura o ativo em questão. Mostrou-se desta forma 

viável a utilização, desta metodologia em laboratórios de controles de qualidade que 

desejem prestar serviços relacionados à garantia da qualidade do produto, 

contribuindo dessa forma, para o aprimoramento do monitoramento da qualidade do 

produto dipirona sódica 500 mg comprimido. 
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