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1- RESUMO 

O citrato de sildenafil foi o medicamento pioneiro no tratamento da disfunção erétil. 

Entretanto, não existe ainda metodologia oficial para o ensaio de dissolução de 

comprimidos contendo o ativo em questão. Baseado nesta constatação decidiu-se 

desenvolver e validar uma metodologia a fim de comparar as especialidades existentes 

no mercado nacional. Para definir o meio de dissolução ideal, foi avaliada a solubilidade 

do fármaco em HCl 0,1M, HCl 0,01M, tampão acetato (pH 4,3) e tampão fosfato (pH 

6,8). Foram construídos perfis de dissolução, com diferentes velocidades de rotação 

(25, 50 e 75rpm), a partir de um medicamento genérico contendo 50mg de citrato de 

sildenafil, sob a forma de comprimido revestido.  Para a determinação da quantidade de 

fármaco dissolvido nos tempos 5,10,15,30, 45 e 60 min, empregou-se uma metodologia 

espectrofotométrica (λ=291nm), em HCl 0,1M. Os resultados preliminares indicaram 

que o meio ideal foi HCl 0,1M e a velocidade de rotação mais adequada foi a de 50rpm.  

 2-INTRODUÇÃO 

O citrato de sildenafil foi o primeiro medicamento a ser lançado no mercado para 

tratamento da disfunção erétil. A sildenafila é um inibidor da fosfodiesterase-5 (PED5), 

enzima responsável pela degradação do monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), que 

é o gatilho para o relaxamento do músculo liso (Conselho Federal de Farmácia, 2013). 

Após levantamento em algumas das principais farmacopeias; Farmacopeia Brasileira 5ª 

edição (2010), Farmacopeia Americana-USP 37/NF32 (2014), Farmacopeia Portuguesa 

9ª edição (2009), não foram encontradas monografias para comprimidos de sildenafil. 

Não existindo, portanto, uma metodologia oficial para o ensaio de dissolução de formas 

farmacêuticas sólidas contendo o ativo em questão. Constatada esta lacuna, iniciou-se 

uma pesquisa bibliográfica a fim de buscar trabalhos realizados na literatura 

internacional com o objetivo de desenvolver e validar uma metodologia analítica para o 

ensaio de dissolução para comprimidos de citrato de sildenafil.  

 3- OBJETIVOS 

Desenvolver uma metodologia analítica para o ensaio de dissolução para comprimidos 

de citrato de sildenafil no intuito de comparar, através desse método, as especialidades 



farmacêuticas presentes no mercado nacional. Além de validar este método, uma vez 

que este produto não possui monografia e descrição de método oficial para sua análise 

na farmacopéia brasileira, ou nos principais códigos farmacêuticos consultados.  

4- METODOLOGIA 

O desenvolvimento do método foi realizado de acordo com os parâmetros 

recomendados pela Farmacopeia Americana em seu capítulo geral <1092>. Para definir 

o meio de dissolução ideal, testou-se a solubilidade do fármaco na faixa de pH 

fisiológico entre 1,2 e 6,8. Os seguintes meios foram avaliados; HCl 0,1M, HCl 0,01M, 

tampão acetato pH 4,3 e tampão fosfato pH 6,8. Optou-se por utilizar o aparato 2 (pá) e 

testar as velocidades de rotação de 25, 50 e 75rpm. Para a quantificação do sildenafil 

uma metodologia baseada em uma espectrofotometria UV (λ=291nm) em HCl 0,1M 

sugerida por Sivakranth et al, (2011) foi empregada.  

5- DESENVOLVIMENTO: 

Após o levantamento bibliográfico realizado, foram realizados os ensaios de 

solubilidade nos diferentes meios, segundo os critérios da Farmacopeia Portuguesa 

(2009) a fim de escolher qual o meio ideal para o ensaio de dissolução. Definido o meio, 

desenvolveu-se a metodologia espectrofotométrica para construção de perfis de 

dissolução, onde alíquotas de 10mL foram retiradas das cubas de dissolução nos 

tempos de coleta 5,10,15,30,45 e 60 min, com imediata reposição do meio. Os 

parâmetros linearidade/range, precisão (repetibilidade e intermediária) foram 

determinados. Para a construção dos perfis foram utilizados comprimidos revestidos de 

citrato de sildenafil 50mg (Fabricante: Neo Química lote: LB13K1941). 

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Em função dos resultados obtidos para o teste de solubilidade, escolheu-se o HCl 0,1M 

(pH 2,1) como meio ideal para a dissolução do fármaco. O citrato de sildenafil 

demonstrou ser ligeiramente solúvel em HCl 0,1M, segundo critérios da Farmacopeia 

Portuguesa (2008). A metodologia analítica empregada para determinar a quantidade 

de fármaco dissolvida nos diferentes tempos de coleta demonstrou ser linear e precisa; 

nos níveis de repetibilidade e precisão intermediária, na faixa entre 5 e 30µg/mL. 



(Figura 01).            

    

Figura 1: Curva de calibração para citrato de sildenafil em HCl 0,1M. 

Os perfis de dissolução obtidos com as diferentes velocidades de rotação avaliadas 

estão demonstrados na Figura 2. Pode-se verificar que a velocidade de 50rpm foi a 

mais adequada ao produto. 

 

Figura 2: Perfis de dissolução em HCl 0,1M em diferentes velocidades de rotação. 
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R² = 0,9995 
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