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DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 

EM COMPRIMIDOS POR ESPECTROFOTOMETRIA NA REGIÃO DO 

ULTRAVIOLETA 

 

1. RESUMO  

O moxifloxacino (MOX) é um agente antimicrobiano pertencente à família 

das fluoroquinolonas, utilizado na terapêutica por inibir a DNA-girase 

(topoisomerase II) em bactérias Gram-negativas e a topoisomerase IV das 

bactérias Gram-positivas, responsáveis pelo processo de replicação destes 

micro-organismos. O MOX é comercializado por várias indústrias em diversas 

formas farmacêuticas, tais como comprimidos sob a forma de cloridrato de 

moxifloxacino (HMOX), solução injetável e associações com outros fármacos em 

soluções oftálmicas. O desenvolvimento e a validação de novos métodos 

analíticos são de extrema importância na identificação e na quantificação de 

fármacos para a comprovação da qualidade de um medicamento.  

Por esta razão são ainda necessários estudos e pesquisas de novos 

métodos para a análise deste fármaco em comprimidos. A presente pesquisa 

tem como objetivo desenvolver e validar novas metodologias analíticas para a 

determinação quantitativa de HMOX em comprimidos. O método será 

desenvolvido empregando-se a espectrofotometria na região do ultravioleta para 

a quantificação do fármaco nessa forma farmacêutica.  

 

2. INTRODUÇÃO  

Os antimicrobianos correspondem a uma classe de fármacos que é 

consumida frequentemente em hospitais e na comunidade, e junto com os beta-

lactamicos as fluoroquinolonas (FQs) são os antibióticos mais prescritos e de 

maior utilização na terapêutica (CALVO & MARITNEZ-MARTINEZ, 2009). 

As primeiras quinolonas foram utilizadas no início dos anos 60, com a 

introdução do ácido nalidíxico. Nos anos 70, com o acréscimo de um átomo de 

flúor na posição 6 do anel quinolônico, surgiram as fluoroquinolonas (FQs), com 

maior espectro de ação contra bacilos Gram-negativos e com boa atividade 

contra alguns cocos Gram-positivos, porém, pouca ou nenhuma ação 

sobre Streptococcus spp., Enterococus spp. e anaeróbios. Este foi um dos 

principais motivos para o desenvolvimento das novas quinolonas, como, o 



levofloxacino, o gatifloxacino, o moxifloxacino (HMOX) e o gemifloxacino 

(BRASIL, 2016). 

O HMOX é considerado uma das FQs do trato respiratório, por ser usada 

principalmente contra Streptococcu spneumoniaee anaeróbios. Este fármaco 

também é considerado mais potente que os fármacos da terceira geração das 

FQs, uma vez que são usados contra bactérias Gram-negativas, como 

Pseudômonas aeruginosa (BALL, 2000; ZHANEL  & NOREDDIN, 2001; 

ANDRIOLE, 2005; CALVO & MARTINEZ et al., 2009). 

 

3. OBJETIVOS  

 O objetivo desse trabalho será desenvolver e validar método analítico 

para a determinação quantitativa de HMOX, na forma farmacêutica comprimido, 

empregando a espectrofotometria na região do UV. 

 

4. METODOLOGIA  

A metodologia do método foi elaborada de acordo com o procedimento 

preconizado pela literatura (ICH, 2005; FB 5, 2010; INMETRO, 2011; USP 39, 

2016). Os parâmetros avaliados foram: especificidade, linearidade, precisão 

(repetibilidade e precisão intermediária), exatidão, limite de detecção, limite de 

quantificação e robustez. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

É importante enfatizar ainda que tal estudo tem como principal finalidade 

contribuir com a literatura científica nacional por meio de publicações, com 

órgãos governamentais nacionais (Farmacopéia Brasileira e ANVISA) e 

indústrias farmacêuticas, além de instituições internacionais como, por exemplo, 

a Farmacopéia Americana (United States Pharmacopeia). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os resultados preliminares indicaram a curva de calibração satisfatória 

quanto ao coeficiente de correlação da reta, satisfazendo assim as 

recomendações para validação de métodos analíticos. Os valores de 

absorbância foram obtidos em 290 nm. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471489201000807
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471489201000807
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