
Acta Farnz. Bonaerense 19 (2): 129-32 (2000) 
Recibido el 3 de septiembre de 1999 
Aceptado el 18 de diciembre de 1999 

Metodología analítica 

Desenvolvimento de Técnicas para Controle de Qualidade 
de Fármacos em Farmácias de Manipulacáo: Metodologias 

para Análise de Alendronato de Sódio 
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RESUMO. Foram desenvolvidas metodologias para identificaqáo e doseamento de matéria-prima, assim 
como de produto acabado contendo alendronato de sódio. Estas metodologias incluem testes físico-quími- 
cos e quantitativos como volumetria de neutralizago e fotometria de chama, cujos resultados foram ava- 
liados estatisticamente. As metodologias desenvolvidas demonstraram repetibilidade, precis5o e exatidáo, 
podendo ser utilizadas para análises de rotina em laboratórios ou farmácias de manipulaqáo. 
SUMMARY. "Development of techniques for quality control of drugs in pharmacies: methodologies for analysis 
of sodium alendronate and its determination in pharmaceutical formulations". Methodologies were developed for 
the identification and assay of the raw-material, as well as for the contents of sodium alendronate in pharmaceuti- 
cal formulations. These methodologies include physico-chemical and quantitative tests such as neutralization 
volumetry and flame photometry. The results were appraised by statistical tests. The developed methodologies 
demonstrated repeatability, precision and accuracy and can be used for routine analyses in industrial laboratories 
or pharmacies. 

I N T R o D u ~ ~ o  
O alendronato d e  sódio (Fig. 1) é um com- 

pos to  aminobifosfonato aprovado pe lo  Food 
and Drug Administration (FDA) para prevenciio 
e tratamento d a  osteoporose e m  ~nu lhe res  n o  
período d e  pós-menopausa e na doenca de  Pa- 
get 1 .  2 .  Sua atividade está ligada ii inibig50 da 
a ~ a o  d o  osteoclasto, b loqueando a destruiciio 
das trabéculas a médio e longo.prazo, resultan- 
d o  e m  aumento d o  balanco d e  cálcio. 

A doenca d e  Paget é caracterizada pela reab- 
sorgiio óssea desorganizada e aumentada, for- 
mando  ossos pouco mineralizados, moles e ex- 
tremamente porosos. O s  ossos d o  cranio, colu- 
na, clavícula, pélvis e ossos longos sao  os mais 
afetados por esta degeneraciio. Já a osteoporose 
é u m  distúrbio n o  esqueleto, caracterizado pela 
reducao na quantidade e resistencia d o  tecido 
ósseo, resultando e m  partes d o  esqueleto anor- 
malmente sensíveis as fraturas, que  normalmen- 
te ocorrem quando  os  ossos d o  punho, quadril 
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Figura 1. Estrutura do alendronato de sódio 

ou  vértebras s5o submetidos a esforcos rotinei- 
ros. Esta constitui a doenca degenerativa do te- 
cid0 ósseo de maior incidencia na populagao 
mundial. 

Há várias terapias utilizadas atualmenre n o  
tratament'o e prevenciio da  osteoporose, princi- 
palmente da  pós-menopáusica. Elas incluem te- 
rapia d e  reposiciio d e  hormonios, suplemento 
d e  cálcio, exercícios, fluoreto de sódio, calcito- 
nina e os bifosfonatos, como o alendronato d e  
sódio  3, 4.  Estes dois últimos s5o  o s  fármacos 
mais utilizados na  terapia, s endo  o alendronato 
d e  sódio o único manipulado e m  farmácias. 
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Este trabalho tem como objetivo o desenvol- 
vimento de métodos seguros, sensíveis, eficien- 
tes e simples para análise qualitativa e quantita- 
tiva de alendronato de sódio matéria-prima e 
em formulac6es farmaceuticas dentro de farmá- 
cias de manipulaciio e laboratórios de pequeno 
porte. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram adquiridas tres amostras de matérias- 

primas, assim como quatro de formulac6es far- 
maceuticas (cápsulas e comprimidos) manipula- 
das em farmácias e uma especialidade farma- 
ceutica (comprimidos), cada uma contendo 10 
mg do fármaco. Primeiramente foram identifica- 
das e doseadas as materias-primas. Após estas 
metodologias terem sido validadas, foram testa- 
das para as amostras de formulac6es farmaceuti- 
cas. 

As matérias-primas foram codificadas como 
Mp 1, Mp 2 e Mp 3. Como substancia de refe- 
rencia foi utilizado alendronato de sódio gentil- 
mente cedido pela Sintofarma S.A, e codificado 
como AiSR. 

Métodos fisicoquZmicos de análkse &S 

matérlas-prlmas 
Faljca de Fusdo 

Foi determinada em aparelho automático 
Mettler Toledo e em aparelho de Kofler pelo 
método do  bloco aquecido. 

Umidade 
Realizada determinaciio pelo método gravi- 

métrico em estufa Biomatic 130 'K c 1 *C duran- 
te 3 horas. 

ZdentlJicac¿iopor formacao de precipitad6 
Este teste baseia-se na dissoluciio em tubo 

de ensaio de cerca de 20 mg do fármaco em 
água destilada. A seguir siio adicionadas 10 go- 
tas de soluciio de nitrato de prata a 10% levan- 
do  2 formaciio de precipitado. 

Análise quantitativa das matt?rlas-primas 
Volumetria de neutralizacao 

Foram exataniente pesadas quantidades na 
faixa de 300,O mg - 500,O mg, do fármaco em 
estudo, que foram dissolvidas em erlenmeyer 
com cerca de 100 mL de água destilada, com 
auxílio de agitaciio magnética. A segu.ir foram 
adicionadas 4 gotas de soluciio indicadora de 
fenolftaleína (SI) e procedeu-se a determinaciio 
utilizando hidróxido de sódio 0, l  M como solu- 

ciio titulante. Cada 1,O rnL de hidróxido de só- 
dio 0 , l  M equivale a 32,51 mg d e  C4H12N- 
Na07P2. 3H20. 

Fotornetna de Cbama 
Foram preparadas em água soluc6es de pa- 

driio de cloreto de sódio previamente dessecado 
e das amostras de alendronato de sódio triidra- 
tado, em concentracoes em torno de 10 pg/mL 
de sódio. Tanto as soluc6es amostra como as do 
padriio foram determinadas em fotometro de  
chama Micronal B262. 

Andlise quantitativa das fornaulap5es 
farmuc@uticas 

As formulac6es farmaceuticas foram submeti- 
das 2 determinaciio de peso médio, conforme 
metodologia preconizada pela Farmacopéia Bra- 
sileira IV ediciio 5. Os comprimidos foram tritu- 
rados em gral e os pós, assim como o conteúdo 
das cápsulas, acondicionados em frascos ambar, 
hermeticamente fechados. As amostras foram 
denominadas de Cps 1, Cps 2 e Cps 3 para as 
cápsulas manipuladas em farmácias e Cmp para 
amostra de comprimido, também, manipulado 
em farmácia. Os comprimidos da especialidade 
farmaceutica foram denominados EF 1. 

Volumetria de neutralizacao 
Foram exatamente pesadas alíquotas de pó 

equivalentes ii faixa de 160,o mg - 200,O mg do 
fármaco em estudo, as quais foram dissolvidas 
em erlenmeyer com cerca de 100 mL de água 
destilada, com auxílio de agitador magnético. A 
seguir foram adicionadas 4 gotas de soluciio in- 
dicadora de fenolftaleína (SI) e procedeu-se a 
determinacao utilizando hidróxido de sódio 0,05 
M como soluciio titulante. Cada 1,OmL de hidró- 
xido de sódio 0,05 M equivale a 16,255 mg de 
C4H12NNa07P2.3H20. 

Fotometna de chama 
Foram preparadas em água, soluciio padriio 

de cloreto de sódio previamente dessecado e 
soluc6es-amostra das formulacks farmaceuticas 
contendo alendronato de sódio triidratado, em 
concentrac6es em torno de 10 pg/mL de sódio. 
Das amostras de pó foram pesadas alíquotas 
equivalentes a 1,5 pesos médios corresponden- 
do teoricamente a 15 mg de C,H12NNaP,.3H,0 
e eni seguida transferidas para baliio volumétri- 
co (BV) de 100 niL onde o fármaco foi dissolvido 
em água, sob agita@o por 5 minutos, quando o 
volume dos bal6es foi completado e as soluc6es 
filtradas. Tanto as soluc6es arnostra como pa- 
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drao forarn determinadas eni fot61netso de clia- 
ma Micronal B262. 

RESULTADOS 
Métodosflsico-quimicos dk andlise das 
matérhs-primas 
Faixa deiefilsdo 

Para aparelho Mettler Toledo: Faixa entre 
218,6 - 224,l *C com decorriposicao. 

Para aparelho de Kofier: Faixa entse 217,6 - 
224,O "C, com deco~iiposiciio. 

U111 idade 
A média obtida, para deterniinaciio eni tripli- 

cata do teor de água da amostra, foi de 16,9% 
para MP 1, 17,9% para MP 2 e 16,8% para MP 3. 

Identijlcacaopor formacao deprecipitado 
Houve a formaciio de precipitado branco, 

que quando exposto 3 luz tornou-se rosado 
chegando a marrom, dependendo do tempo de 
exposiciio, sendo solúvel pela adiciio de algu- 
mas gotas de hidróxido de am6nio R ou ácido 
nítrico R. 

Attdlise quawtitativa das matérias-primas 
Os resultados obtidos pelas determinaqoes 

por volumetria de neutralizaciio e fotometria de 
chania estiio representados na Tabela 1. 

Andlise quantitativa das formula~des far- 
ntac@uticas 

Os resultados obtidos pelas determinacoes 
para as formulaq6es farmaceuticas Cps 1, Cps 2 
e Cps 3 estiio apresentados na Tabela 2. 

Tabela 1. Teores determinados para matérias-primas por volumetria e fotometria de chama. * n - 14 

)íi ( 0'0 ) 

0 í%> 

l Cps 1' I Cps 2' I c p s  3' 

1 Neutral. Fot. Chama 1 Neutral. Fot. Chama 1 Neutral. Fot. Chama 

M P 3 '  

Neutral. Fot. Chama 

99,43 98,61 

0,22 1,15 

MP 1' 

Neutral. Fot. Chama 

97,69 98,32 

0,66 1,30 

~~scussAo 
O alendronato de sódio é um fármaco de 

grande comercializaciio nas farqácias de mani- 
pulacao no estado do Rio Grande do Su1 e ape- 
sar de ser encontrado no comércio sob marca 
registrada de especialidade farniaceutica e apro- 
vado pelo FDA 6, nao possui monografia ern 
clualquer dos diversos códigos oficiais. Para su- 
prir esta carencia forani estudados ~i~étodos de 
analise compatíveis coni as características estni- 
turais do fármaco 7 .  OS métodos físico-quí~iiicos 
propostos incluerri o ponto de fusao e identifi- 
cacao do sódio pela chama. Os resultados da 
percla por dessecacao demonstram que o méto- 
do graviniétrico é adequado para determinar 
tanto as tres moléculas cla água cle Iiidratacao 
que perfazeni 16,61?4~ cla massa ~nolecular do 
fármaco, beni como a uiuidacle. 

O teste de precipitacao denionstrou ser acle- 
quado para rápida identificaciio do fárniaco, for- 

MP 2' 

Neutral. Fot. Chama 

99,l 98,56 

0,56 0,83 

x í%;) 

CV (Yo) 

mando precipitado de coloraciio rósea a leve- 
mente marrom em meio neutro, conforme des- 
crito para polifosfatos na reaciio de formagiio de 
fosfato de prata. Como descrito para polifosfatos 
eni geral, também para o alendronato de sódio 
niio há precipitaciio evidente com sais de cálcio 
e magnésio 8. 

Para doseamento do fármaco foram desen- 
volvidas as técnicas de volumetria de neutraliza- 
$50 e a fotometria de chama que apresentaram 
resultados reprodutíveis e foram avaliadas esta- 
tisticaniente por ANOVA 9. Esta avaiiacao deter- 
niinou que nao há diferenca significativa entre 
os niétodos serido estes, portanto, equivalentes. 

Para avaliacao do teor de alendronato de só- 
dio nas foririulac6es farniaceuticas forarn adap- 
tadas técnicas desenvolvidas para doseamento 
das niatérias-primas, que demonstsaram resulta- 
clos com boa repetibilidade e precisiio. Os resul- 
tados obtidos através da determinacao de teor 

Tabela 2. Teores determuiados para formulac6es farmaceuticas por volumetria e fotometria de chama. n = 5 

109.11 110,12 

0,98 1,85 

114,81 115,07 

0,95 1,18 

100,27 100,54 

0,70 0,68 
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das cápsulas analisadas por volumetria de neu- 
tralizaciio e fotometsia de charna 10, foram ava- 
liados estatisticamente por ANOVA que deterini- 
nou niio haver diferenca significativa entre os 
métodos sendo estes, portanto, equivalentes. 

O teor da especialidade farniaceutica (EF1) 
deterniinado por volumetria de neutralizaciio, 
foi de 118,40% (CV% de 0,951 considerando o 
fármaco anidro ou 108,35% em ácido alendroni- 
co, tal como determina a descric20 desta fosmu- 
lag50 farmaceutica no  Physicians' Desk Referen- 
ce (PDR) 11. A metodologia de  fotometria de 
chan~a, que é baseada na detenninaciio do só- 
dio presente na molécula de alendronato, niio 
pode ser aplicada devido 2 presenqa de croscar- 
melose sódica, adjuvante tecnológico, na formu- 
lag50 destes comprimidos, houve aumento nas 
leituras de sódio, resultando em teor acima de 
136%. 

A amostra Cmp de  comprimidos elaborados 
em farmácia teve seu teor determinado apenas 
por fotometsia de chama com média das deter- 
minagoes de 107,86% em alendronato de sódio 
(CV% de 0,66); já o teor ern ácido alendronico é 
de 98,71%. A técnica de volumetria de neutrali- 
zaciio aplicada a esta amostra revelou teores aci- 
ma de  145%, o que demoristra a provável inter- 
fer61icia de excipierites no doseamento. Para es- 
ta forniulagiio 1150 foi fornecida a cornposiciio, 
riiio sendo possível avaliar qual excipierite iriter- 
fere na determinaciio. 

Pode-se observar que  as aniostras Cps l .  
Cps2, Cmp e EF1 apreseritam teores acinia de 
110%, limite máximo preconizado pelas farrna- 
copéias em geral, para a substancia ativa ern 
formulacoes farmaceuticas. Isto se deve ao fato 
de  o fármaco ter sido doseado na forma de 

culas de água de Iiidrata@o perfazern 16,61% da 
rnassa rnolecular do  fármaco, verifica-se que os 
fabricantes destes produtos se preocuparan1 ein 
corrigir a riiassa do  fárniaco para forma anidra, 
mantendo teor de alendronato de sódio aciiiia 
de N%, limite mínimo geralmerite indicado pe- 
los códigos oficiais para o teor da substancia ati- 
va ern formulac6es farrnaceuticas, Mesirio se o 
teor destas forniulacoes for corrigido para ácido 
alendronico, tal como na especialidade fariiia- 
ceutica, também Cmp, Cps 1 e Cps 2, rnanipu1;t- 
dos em farmácias, encontrarii-se dentso dos liriii- 
tes (90%-110%) especificados nas nionografias 
farniacopeicas em geral. 

No caso da amostra Cps 3 nao houve a preo- 
cupaciio em fazer as correcoes, resultando num 
teor baixo, em torno de 83,7% se considerado 
alendroriato de sódio anidro, ou 76,05041 se con- 
siderada a correciio para ácido alendronico. 

CONCLUS~ES 
Os testes físico-químicos propostos e discuti- 

dos neste trabalho representarn métodos de  
identificaciio, assim corno de deterniiriac20 de 
pureza para o fármaco. 

As técnicas propostas de~iioristsararii ser ade- 
quadas e seiisíveis para doseamerito das iiiaté- 
rias-primas, assirii corno do fárniaco eiii foriiiu- 
lagoes farmaceuticas, desde que riestas 1120 Iiaja 
interferencia de excipientes da forriiulac;io. 

A volumetria de neutraliza@o representa a 
técnica com nietodologia riiais siinples e facil- 
mente aplicável ao doseamento d o  fármaco, 
tanto matéria-prima como no produto acabado, 
erii fariiiácias de iiianipulacao e laboratórios de 
pequeno porte. 
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