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RESUMO. O ácido retinóico ou tretinoína, é usado topicamente no tratamento da acne e da pele fotodani-
ficada. O seu isômero 13-cis, a isotretinoína, possui ação antiqueratinizante e é administrada por via oral.
Ambos são reconhecidamente sensíveis à luz. O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade da matéria-
prima de ácido retinóico utilizada em farmácias magistrais. Para tanto, foi realizada a análise farmacêuti-
ca do ácido retinóico conforme o preconizado nos códigos oficiais. Verificou-se também, quais testes de
identificação conseguem seguramente diferenciá-lo de seu isômero, a isotretinoína. O teor médio obtido no
doseamento do ácido retinóico pelo método oficial, volumetria em meio não-aquoso (107,0%), não atende
as especificações farmacopéicas. Foram analisadas, por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE),
soluções metanólicas dos fármacos expostas à luz ambiente. Após 25 minutos de exposição à luz restaram
apenas 25,5% e 27,6% do teor inicial de ácido retinóico e isotretinoína, respectivamente. O ácido retinóico
apresentou como principal produto de degradação a isotretinoína e vice-versa.
SUMMARY. “Tretinoin / Isotretinoin Interconversion: A Problem in Preparing Pharmaceutical Formulations”.
Tretinoin is applied topically in the treatment of acne. Isotretinoin, its isomer, inhibits keratinization and it is
used orally. Both are light sensitive. The aim of the present work is to evaluate the purity of tretinoin (raw mate-
rial) used in local pharmacies for pharmaceutical preparations. Analysis was carried out according to official
codes. Tretinoin sample was found to be out of pharmacopeial specifications. Methanolic solutions of both iso-
mers were also analysed by HPLC, in order to evaluate their photostability. After 25 minutes less than 30% of
original substance remained in the solutions. Tretinoin is the main degradation product of isotretinoin and vice-
versa.

INTRODUÇÃO
O ácido retinóico ou tretinoína (Fig. 1), é

usado topicamente no tratamento da acne e da
pele fotodanificada. Ele reduz a hiperqueratini-
zação, aumentando a mitose e a renovação das
células epidérmicas. A isotretinoína (Fig. 1), isô-
mero 13-cis do ácido retinóico é administrada
via oral, possui ação antiqueratinizante e reduz
as glândulas sebáceas 1.

O uso de retinóides pode causar sérios efei-
tos adversos 2. Por isso, estes fármacos foram in-
cluídos na Portaria N° 344 SVS/MS, de 12/05/
1998, que regula a venda de produtos sujeitos
ao controle da Vigilância Sanitária 3.

Atualmente, o ácido retinóico para uso tópi-

co é um produto muito dispensado em farmá-
cias magistrais. Considerando este fato e as
exigências cada vez maiores em relação à quali-

Figura 1. Fórmulas estruturais do ácido retinóico (a)
e da isotretinoína (b).
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dade de produtos manipulados, o presente tra-
balho se propôs a realizar a análise farmacêutica
completa do ácido retinóico, conforme preconi-
zado nos códigos oficiais, com o objetivo de re-
lacionar testes que possam diferenciar o ácido
retinóico da isotretinoína. Foram realizados tes-
tes de caracterização das substâncias, bem como
avaliação da integridade dos dois isômeros fren-
te à luz, em solução metanólica, através de cro-
matografia líquida de alta eficiência (CLAE).

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram avaliadas matérias-primas de ácido re-

tinóico e isotretinoína, normalmente utilizadas
pelas farmácias magistrais. Como substâncias de
referência foram utilizados um padrão USP de
ácido retinóico e uma matéria-prima de isotreti-
noína padronizada.

As amostras foram identificadas através de
espectrofotometria de absorção na região do in-
fravermelho e do ultravioleta em espectrofotô-
metros Shimadzu FTIR 8101 DR 8001 e Shimad-
zu UV-2201, respectivamente. Realizou-se a re-
ação com cloreto de antimônio III descrita na
Farmacopéia Britânica  4 para a identificação do
ácido retinóico e da isotretinoína e, ainda, a
análise por cromatografia em camada delgada
utilizando como fase móvel uma mistura de ci-
cloexano, éter, acetona e ácido acético
(54:40:4:2), observando a placa sob lâmpada de
ultravioleta curto (254 nm). O ponto de fusão
de cada amostra foi obtido em aparelho Mettler
Toledo, modelo FP90. A umidade foi determina-
da pelo método de Karl-Fischer em aparelho
Mettler Toledo.

Foi testada a solubilidade do ácido retinóico
em água, éter, etanol, diclorometano e clorofór-
mio, conforme a Farmacopéia Brasileira IV 5.
Para o ácido retinóico foi realizado a determi-
nação do resíduo pela incineração e o ensaio li-
mite de metais pesados.

A análise quantitativa do ácido retinóico foi
realizada por volumetria em meio não-aquoso e
o limite de isotretinoína foi determinado por
CLAE conforme o descrito na Farmacopéia
Britânica 4.

Cromatografia líquida de alta eficiência
(CLAE)

As análises foram realizadas à temperatura
ambiente, em cromatógrafo a líquido de alta efi-
ciência (Shimadzu) equipado com bomba (LC
10AD), detector (SPD 10A) UV-Vis (353nm) e in-
terface para computador (CBM 10A). Utilizou-se
coluna nucleosil C18 (Keystone) de dimensões

250 x 4,6 mm, partículas de 5 µm e poro de 100
Å; fluxo 1 mL/min; fase móvel metanol: água
(81:19) e 0,5% de ácido acético glacial; volume
de injeção 20 µL. As substâncias foram solubili-
zadas em metanol.

a) Determinação do limite de isotretinoína.
Uma amostra de ácido retinóico pode conter, no
máximo, 2,0% de isotretinoína e 0,5% outras im-
purezas 4.

b) Avaliação da integridade da solução de
ácido retinóico frente à luz. Foi realizado a aná-
lise de uma solução metanólica de ácido retinói-
co (40 µg/mL) no momento de seu preparo e
após 25, 50 e 75 minutos de exposição à luz
ambiente, respectivamente. Este teste também
foi realizado para a isotretinoína e para o ácido
retinóico padrão USP.

Volumetria em meio não-aquoso
Método A. Cerca de 200 mg de ácido retinói-

co exatamente pesados foram dissolvidos em 70
ml de acetona. Titulou-se com hidróxido de te-
trabutilamônio 0,1 M. Este método está descrito
na Farmacopéia Britânica 4. O eletrodo utilizado
foi preenchido com solução saturada de cloreto
de potássio em metanol. Cada mL de hidróxido
de tetrabutilamônio 0,1 M corresponde a 30,04
mg de ácido retinóico.

Método B. Mesmo procedimento descrito pa-
ra o Método A. Para preencher o eletrodo utili-
zou-se solução saturada de cloreto de potássio
em água.

Nos dois métodos o ponto final foi determi-
nado potenciometricamente com eletrodo de vi-
dro/calomelano (Potenciômetro Digimed DMPH2)
e também, utilizando-se indicador azul de timol
0,3% em dimetilformamida, conforme descrito
na USP 25 6. Ensaio em branco foi feito para a
correção necessária. O doseamento foi realizado
em triplicata.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O espectro de infravermelho obtido para o

ácido retinóico coincidiu com o seu padrão (Fig.
2A). No espectro da isotretinoína esta pôde ser
diferenciada principalmente na região entre
1100 e 1250 cm–1 (Fig. 2B).

Os comprimentos de onda de absorção má-
xima obtidos para o ácido retinóico amostra e
padrão e para a isotretinoína foram de 352,8
nm, 352,2 nm e 353,8 nm, respectivamente. Este
método não é muito seletivo para a identifi-
cação dos isômeros analisados, pois estes apre-
sentam absorção máxima em comprimentos de
onda muito próximos.
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Na cromatografia em camada delgada, as
amostras de ácido retinóico e de isotretinoína
bem como o padrão de ácido retinóico migra-
ram até a linha de frente devido à excessiva po-
laridade da fase móvel. Como estavam sendo
testados os métodos farmacopéicos, no intuito
de verificar se os mesmos são capazes de identi-
ficar e diferenciar as duas substâncias, não foi
testada outra fase móvel.

As amostras reagiram com o cloreto de an-
timônio III produzindo cor vermelha que pas-
sou a violeta, isto é, identificação positiva.

O ponto de fusão obtido para o ácido reti-
nóico foi 179,1 °C; teor de umidade de 0,20%.
Para a isotretinoína o ponto de fusão foi 174,6
°C; umidade 0,03%.

Figura 2. Espectro de absorção na região do infravermelho do ácido retinóico (A) e da isotretinoína (B) em
KBr.

O ácido retinóico apresentou-se como muito
pouco solúvel em etanol, insolúvel em água e
pouco solúvel em éter, diclorometano e cloro-
fórmio. O resíduo pela incineração obtido foi de
0,09%. O resultado do ensaio limite de metais
pesados foi positivo dentro do limite de 20
ppm.

Cromatografia líquida de alta eficiência
a) Limite de isotretinoína. O teor de isotreti-

noína encontrado no ácido retinóico foi de
0,02% e as outras impurezas corresponderam a
0,43%. Os dois resultados estão dentro dos limi-
tes preconizados. Para manter uma boa sepa-
ração entre os picos dos isômeros (resolução
maior que 2), foram necessários ajustes de for-

A

B



Método A Método B

potenciométrico indicador potenciométrico indicador

x i % 107,7 103,0 106,3 102,7

D.P.R. % 1,42 0,36 1,76 0,46

Tabela 1. Teores obtidos no doseamento da matéria-
prima de ácido retinóico por volumetria em meio
não-aquoso (n = 3).
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ma de corrigir o tempo de retenção da isotreti-
noína ficasse em torno de 15 minutos e o do
ácido retinóico em aproximadamente 20 minu-
tos. Os fatores de cauda foram de 1,13 e 1,17,
respectivamente. A resolução média entre os pi-
cos de isotretinoína e de ácido retinóico, em
duas injeções consecutivas, foi de 3,80 (Fig. 3).

b) Avaliação da integridade da solução de
ácido retinóico frente à luz. Após 25 minutos de
exposição à luz ambiente restaram apenas
25,5% da concentração inicial de ácido retinói-
co. Neste momento a concentração de isotreti-
noína, seu principal produto de degradação, era
de 27,6% em relação ao ácido retinóico inicial.
Depois de 75 min a percentagem de ácido reti-
nóico diminuiu para 19,9% e a concentração de
isotretinoína aumentou para 30,6%. O padrão
USP de ácido retinóico apresentou o mesmo
comportamento de sua amostra. A isotretinoína
também apresentou o mesmo comportamento,
sendo o ácido retinóico seu maior produto de
degradação.

Figura 3. Cromatograma de solução metanólica con-
tendo isotretinoína (40 µg/ml) e ácido retinóico (40
µg/ml). Condições: fase móvel, metanol e água
(81:19) e 0,5% de ácido acético; vazão 1,0 ml/min;
coluna C18 Keystone 5 µm (250 x 4,6 mm); detecção
em 353 nm.

Os compostos analisados demonstraram ser
totalmente instáveis na presença de luz. Após
este teste, cuidados na preparação das amostras
foram redobrados, o que resultou em um coefi-
ciente máximo de variação entre duas injeções
sucessivas de 1,65%.

Volumetria em meio não-aquoso
Os resultados obtidos no doseamento do áci-

do retinóico por volumetria em meio não-aquo-
so estão apresentados na Tabela 1.

Na determinação potenciométrica os valores
estão fora dos limites das especificações oficiais
e os coeficientes de variação são altos. Como as
titulações foram realizadas sem proteção da luz,
pode ter ocorrido degradação da amostra duran-
te a titulação, alterando o potencial da solução,
o que teria como conseqüência resultados não
verdadeiros.

A mudança de cor do indicador, aparente-
mente, não é afetada pela presença dos produ-
tos de degradação.

A solução de cloreto de potássio em metanol
utilizada no eletrodo para o Método A, contri-
buiu para aumentar a diferença de potencial, fa-
cilitando a detecção do ponto de eqüivalência.

Observando os resultados obtidos no dosea-
mento volumétrico, fica evidente que não bas-
tam os cuidados recomendados pelas farmaco-
péias de evitar a exposição prolongada à luz,
mas deve-se evitar totalmente a ação da luz so-
bre a amostra.

O doseamento por volumetria não é um mé-
todo seletivo, pois titula o ácido retinóico, a iso-
tretinoína e outras impurezas que venham a rea-
gir com o titulante. Além disso, como já foi cita-
do, os produtos de degradação da amostra alte-
ram o potencial da solução, interferindo nos re-
sultados quando utilizada a detecção potencio-
métrica do ponto final.

CONCLUSÕES
O ponto de fusão das amostras pode ajudar

na diferenciação dos isômeros, mas não é con-
clusivo para a identificação.



253

acta farmacéutica bonaerense - vol. 22 n° 3 - año 2003

Os ensaios que seguramente identificam os
isômeros cis e trans do ácido retinóico são o in-
fravermelho e a cromatografia líquida de alta
eficiência.

A determinação da isotretinoína como impu-
reza, demonstrou que a amostra está de acordo
com o descrito na Farmacopéia Britânica 4.

O teor de ácido retinóico na amostra analisa-
da encontra-se fora dos limites especificados
nos códigos oficiais.

O ácido retinóico gera como principal pro-
duto de degradação a isotretinoína e vice-versa.

Devido à grande instabilidade do ácido reti-
nóico e da isotretinoína em solução metanólica,
estes fármacos devem ser manuseados e arma-
zenados protegidos da luz, para evitar a inter-
conversão.
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