
 

 

 

TÍTULO: VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA ANALÍTICA PARA O DOSEAMENTO DE
ESPIRONOLACTONA POR ESPECTROFOTOMETRIA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FARMÁCIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SULINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RAFAEL RENAN GARCIA GASPERINO, DANIELLE BORBA DA SILVA PEREIRA,
GABRIELA TRZEWIKOSWKI DE LIMA, MONICA KIYOKO SAKAMOTO, VINICIUS CLAUDINO
FERREIRA

AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOSÉ ARTUR SILVA EMIM, LUCIANE GOMES FARIA, NILSON OLIVEIRA
GONÇALVES PITA
ORIENTADOR(ES): 



VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA ANALITICA PARA O DOSEAMENTO DE 

ESPIROLACTONA POR ESPECTROFOTOMETRIA 

1. Resumo 

 Para medicamentos considerados criticamente necessários aos pacientes a conduta 

mais racional consiste em buscar uma via alternativa para sua administração, mas nem sempre 

está disponível outro terapeuticamente similar, que cumpra todos os requisitos.. O objetivo do 

estudo foi validar a metodologia utilizada para determinar o teor de espironolactona em 

soluções empregando espectrofotometria na região do UV (238nm) em metanol. O método foi 

validado segundo RE 899/2003.  O método mostrou-se linear na faixa de 0,02 a 0,30 mg/mL e 

exatidão entre 97 e 103%. Deste modo, a análise espectrofotométrica pode ser aplicada para 

quantificar o teor de espirolactona em formulações que usam como veículo Carbopol® 0,5%. 

2. Introdução 

Problemas gerais que ocorrem com os medicamentos na forma farmacêutica 

comprimido, é o reajuste de dose e dificuldade de deglutir para crianças e idosos, que através 

da partição ou até mesmo trituração dos mesmos, comprometem a ação podendo ter perda de 

eficácia. O espironolactona após ser triturado e administrado pela sonda Nasoenteral sofre 

intervenção farmacocinética no aparelho digestório, pois o seu princípio ativo é exposto, 

sofrendo hidrólise, reduzindo o seu efeito. Uma alternativa viável seria a utilização de uma 

solução com substâncias antioxidantes, preparada imediatamente antes a administração (Jamal 

e Dumke ,2012; Gorzoni, 2010; Hoefler e Vidal, 2009; Conti et al, 2007). 

3. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo validar o método analítico espectrofométrico 

utilizado na quantificação de espironolactona em dispersões a base de carbopol ® 0,5%, 

empregando espectrofotometria na região do UV (238nm) em metanol. O método foi validado 

segundo RE 899/2003. 

4. Metodologia 

Materiais e equipamentos: Foi empregado espectrofotômetro, cubeta de quartzo de 10 mm de 

caminho óptico. Em todos os parâmetros foram utilizadas balanças e vidrarias analíticas. O 

aparelho foi calibrado com metanol e as absorbâncias foram lidas em comprimento de onda 

(λ) de 238 nm. 



Reagentes e padrão de referência 

O solvente usado nas análises foi de grau analítico: metanol. Fora utilizado como 

padrão, substância química de referência 99,20% cujo controle de qualidade foi determinado 

com base no padrão secundário. 

Preparo das amostras padrão para validação: Procedeu-se conforme descrito em 

espectrofotometria de absorção no ultravioleta na Farmacopéia Brasileira V edição. Pesou-se 

exatamente 1 g do padrão e dissolveu-se em metanol. O volume foi completado para 100 mL 

com o mesmo solvente. A amostra foi diluída sucessivamente com metanol até concentração 

de (0, 002 mg/mL a 0,30 mg/ mL). 

Preparo das amostras para verificação da especificidade: Preparou-se uma dispersão de 

carbopol 0,5%, pesando a matéria prima e diluindo em água. Fora utilizado nipagin ® na 

concentração de 0,15 % como conservante e sacarina na concentração de 0,1% como 

edulcorante. 

Curva de Calibração 

   Foi determinada em metanol reagente p.a. da seguinte maneira: alíquotas da solução 

foram tomadas com pipeta automática e diluídas nos respectivos balões de concentrações do 

fármaco variando entre 2,0 e 30 g/mL. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 238 

nm utilizando como branco o metanol.  

  Os resultados obtidos foram plotados em gráficos traçados utilizando-se o programa 

Excel 7.0 que também, foi empregado na determinação das equações da reta e no cálculo do 

valor do coeficiente de correlação de Pearson (R2 ou r). 

6. Resultados Preliminares  

Tabela 1: Curva de calibração da espirolactona por espectrofotometria 

Pontos 

[  ] mg/ 

mL Absorbância Média DP CV% 

1 0,0020 0,096 0,098 0,099 0,096 0,094 0,097 0,0019 0,0202 

2 0,0040 0,1920 0,1800 0,3630 0,1870 0,1830 0,221 0,0795 0,3598 

3 0,0060 0,2820 0,2790 0,4460 0,2750 0,2820 0,313 0,0745 0,2382 

4 0,0100 0,4680 0,2660 0,6540 0,4510 0,4720 0,462 0,1374 0,2973 



5 0,0150 0,6990 0,4840 0,8900 0,6800 0,6990 0,690 0,1438 0,2083 

6 0,0200 0,9590 0,8030 1,0860 0,9200 0,9310 0,940 0,1012 0,1076 

7 0,0300 1,3840 1,3230 1,5440 1,3540 1,3830 1,398 0,0856 0,0612 

[  ] = Concentração; DP= Desvio Padrão; CV= Coeficiente de Variação. 

 

Figura 1: Gráfico esquematico representativo da reta de calibração da espirolactona 

O método espectrofotométrico avaliado mostrou-se simples e rápido nas 

determinações sugeridas. Da validação analítica foi possível verificar que o método não 

apresenta interferentes quando os excipientes foram analisados, portanto apresenta 

especificidade. 

Observando a relação linear aparente com coeficiente de correlação ® igual a 0,9989, 

foi possível verifica a linearidade, segundo a RE899/2003 (BRASIL,2003), esquematicamente 

representada na figura 1 e na tabela 2, atendendo aos valores de intervalo de (0,02 a 

0,030mg/mL),  
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