
104 ISSN 0326-2383

Acta Farm. Bonaerense 24 (1): 104-8 (2005)
Recibido el 7 de enero de 2004
Aceptado el 15 de diciembre de 2004

Notas técnicas

PALAVRAS CHAVE: AIDS, Espectrofotometria, Validação, Zidovudina.
KEY WORDS: AIDS, Spectrophotometry, Validation, Zidovudine

* Autor a quem correspondência deve ser dirigida: E-mail: deborah.bezerra@lafepe.pe.gov.br

Desenvolvimento e Validação de Metodologia Analítica
para Anti-Retroviral Zidovudina (AZT)-Matéria-Prima

Karina Perrelli RANDAU 1, Juliana Lima MEIRA 2 , Jovita Maria de FARIAS BRAGA 2,
Deborah Bezerra MONTEIRO 1,2* & Pedro José ROLIM NETO 1,2

1 Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos - LTM - Departamento de Ciências Farmacêuticas,
UFPE. Av. Prof. Arthur de Sá s/n, CDU- Recife-PE - CEP 50740-521, Brasil.

2 Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco - LAFEPE. Largo de Dois Irmãos, 1117,
Dois Irmãos - Recife-PE - CEP 52171 -010, Brasil.

RESUMO. Tempo, custo e eficiência são pontos essenciais para a indústria farmacêutica, razão pela qual
desenvolveu-se uma metodologia espectrofotométrica, alternativa a análise em cromatografia líquida de
alta eficiência (CLAE) preconizada pela USP24 1, com o objetivo de quantificar a zidovudina (AZT) maté-
ria-prima. Foi utilizada a concentração de 10 µg/mL no solvente água por promover solubilidade adequa-
da, fácil manipulação e economia, representando baixo custo. A varredura foi realizada entre 190 nm a
700 nm, onde o comprimento de onda médio de maior absorção em replicatas foi 268,0 nm. Foram avalia-
dos os parâmetros de: linearidade, robustez e precisão. Atendendo as exigências da ANVISA-Brasil (Agên-
cia Nacional de Vigilancia Sanitária) Resolução 899/2003 2, verificou-se que o método é robusto, preciso e
linear.
SUMMARY. “Development and Validation of the Analitical Metodology to Antiretroviral Zidovudine (AZT)
Raw Material”. Time, cost and efficiency are essential considerations in the pharmaceutical industry, therefore
the spectrophotometry methodology was developed as an alternative to high-efficiency liquid chromatography
(HLPC), as determined by the USP24 1, with the aim of quantifying Zidovudine (AZT) raw material. A concen-
tration of 10 µg/ml in the water solvent was used for adequate solubility, manipulation and cost. The assay was
performed from 190 nm to 700 nm, where the average wavelength at greatest replicate absorption was 268 nm.
The parameters linearity, robustness and precision were analysed. Considering the requirements of ANVISA-
Brazil (National Agency for Sanitary Vigilance) Resolution 899/2003 2, the method proved to be robust, precise,
and linear.

INTRODUÇÃO
A Zidovudina (AZT) é um anti-retroviral aná-

logo de nucleosídeo de peso molecular 267,2 e
fórmula estrutural C10H13N5 3, foi a primeira
droga anti-retroviral aprovada pelo FDA em
1997 4. A sua utilização aumentou significante-
mente o tempo de sobrevida de pacientes infec-
tados pelo vírus HIV quando comparado a ou-
tros tratamentos 5. Contudo, o uso prolongado
apresentou efeitos tóxicos, resistência a droga e
falha terapêutica sendo necessária a associação
com outros anti-retrovirais 6. Atualmente existem
várias drogas nas classes: inibidores da trans-
criptase reversa análogo de nucleotídeo e não
análogo de nucleotídeo e inibidores de protease

que compõem o coquetel da AIDS. A zidovudi-
na é utilizada em associação com Lamivudina
ou Didanosina 6.

A metodologia analítica para quantificação
do AZT existente em compêndios oficiais funda-
menta-se em cromatografia líquida de alta efi-
ciência (CLAE), o que representa alto custo e
tempo para a indústria farmacêutica, desta for-
ma foi realizado o desenvolvimento e a vali-
dação por espectrofotometria; uma técnica sim-
ples, rápida, econômica e adequada a rotativida-
de laboratorial e aos recursos disponíveis. O ob-
jetivo deste trabalho é desenvolver e validar a
metodologia para quantificação do AZT como
um dos requisitos para a liberação do produto
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como genérico junto ao Ministério da Saúde e
garantir a qualidade do insumo em questão.

Validação é o processo pelo qual se estabe-
lece evidência documentada, através de estudos
laboratoriais, de que as características de desem-
penho ou parâmetros analíticos do método al-
cançam os requisitos para as aplicações analíti-
cas pretendidas 7. Atualmente a validação das
metodologias analíticas é requisito fundamental
no processo de registro de medicamentos gené-
ricos pelo Ministério da Saúde 8. No processo de
validação de uma metodologia analítica é neces-
sário avaliar alguns parâmetros: robustez, linea-
ridade, faixa de variação, especificidade, pre-
cisão, limites de detecção e quantificação e exa-
tidão 4,7-9.

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais

As vidrarias utilizadas foram selecionadas de
um único fabricante e restrito uso para este es-
tudo. O equipamento, espectrofotômetro duplo
feixe da marca Shimadzu®, modelo UV-2401-
PC, foi calibrado com padrões de dicromato de
potássio (segundo a farmacopéia britânica) e
utilizado padrão secundário a partir de padrão
primário USP (lote G).

Preparo das amostras
As soluções amostras e padrão foram realiza-

das na mesma seqüência de diluições a obter
concentração de 10 µg/mL usando o sonicador
como método de agitação.

Método
Inicialmente foi realizada uma varredura es-

pectrofotométrica para confirmação do compri-
mento de onda de melhor absorção para desen-
volvimento do método, no intervalo de 190 a
700 nm. 

O parâmetro robustez foi avaliado fazendo
variações no método analítico quanto à prepa-
ração das amostras nos requisitos: solvente
(água, metanol e tampão fosfato), tempo (5, 10
e 15 min) e métodos de agitação (manual, mag-
nética e sonicação) e luminosidade (presença e
ausência de luz).

A linearidade foi realizada com análise da re-
gressão linear pelo método dos mínimos qua-
drados dos pontos médios de três curvas com o
mínimo de seis pontos em triplicata nas concen-
trações de 2,5; 5,0; 10,0; 15,0; 17,5; 20,0 µg/mL.

A faixa de variação estudada foi de 25 a
200% da concentração de análise.

A precisão do método foi avaliada nos níveis

de repetibilidade e precisão intermediária. A re-
petibilidade foi determinada pela análise de seis
amostras individuais de mesma concentração
em um pequeno intervalo de tempo e a pre-
cisão intermediária avaliada em dois dias e ana-
listas diferentes, ambas na concentração de 10
µg/mL.

Os limites de detecção e quantificação foram
determinados de acordo com a Resolução 899/
2003-ANVISA, pelo método matemático.

Os parâmetros especificidade e exatidão não
foram determinados uma vez que a amostra em
questão é matéria-prima e para tais determi-
nações seriam necessários requisitos de formu-
lação. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na varredura espectrofotométrica foi obtido

um espectro, com um gráfico apresentando dois
picos de máxima absorção para a zidovudina, o
primeiro a 207 e o segundo a 270 nm. Foi esco-
lhido o comprimento de onda para a realização
da metodologia de análise o 270 nm, uma vez
que a farmacopéia americana utiliza o 268 nm
em sua monografia para o método por cromato-
grafia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). 

O parâmetro robustez referente a solubilida-
de (Tabela 1) e agitação (Tabela 2), foram des-
critos e avaliados em função da solubilidade,
custo, disponibilidade e resposta do método.

Solventes Sonicação Sem pH
sonicação

Água 0,462 0,445 6,00

Metanol 0,412 0,390 7,76

Tampão
fosfato

0,435 0,433 7,00

Tabela 1. Resultados da avaliação da robustez quanto
ao parâmetro solubilidade.

Tempo Sonicado Magnética Manual

5 minutos 0,437 0,439 0,436

10 minutos 0,438 0,440 0,434

15 minutos 0,444 0,450 0,438

Tabela 2. Resultados da avaliação da robustez quanto
ao parâmetro agitação.

O parâmetro luminosidade (Tabela 3) foi
avaliado a partir de amostras de AZT, em pre-
sença e ausência de luz, inicialmente no tempo
zero e após 60, 120, 180 e 240 min. Foi observa-
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do mínimas variações entre os parâmetros de lu-
minosidade, escolhendo-se, portanto a presença
de luz. 

Os critérios de economia e praticidade na ro-
tina do laboratório de controle de qualidade fo-
ram imprescindíveis na escolha do solvente
água. 

Concentração Curva 1 Curva 2 Curva 3 Média DP CV%

2,5 0,163 0,162 * 0,163 0,000 0,31

5,0 0,262 0,264 0,263 0,263 0,001 0,31

10,0 0,450 0,450 0,470 0,457 0,009 2,06

15,0 0,708 0,689 0,699 0,010 1,36

17,5 0,800 * 0,783 0,792 * 1,07

20,0 0,893 0,869 * 0,881 0,012 1,36

Tabela 4. Resultados em absorvância, média, desvio padrão e coeficiente de variação dos pontos da curva de
linearidade. DP Desvio padrão; CV Coeficiente de correlação;* Valores discrepantes retirados.

Figura 1.
Gráfico da curva de calibração
do método.
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Pontos CV%
Condição

da curva dos pontos

P1 0,3077 Aceitável

P2 0,3105 Aceitável

P3 2,0645 Aceitável

P4 1,3601 Aceitável

P5 1,0739 Aceitável

P6 1,3621 Aceitável

Tabela 5. Resultados dos coeficientes de variação dos
pontos da curva de linearidade.

Parâmetros Valores obtidos

Coeficiente Angular (A) 0,04186 ( 0,00135

Coeficiente angular (B) 0,05264 ( 0,017108

R2 0,99738

Equação da Reta Y= 0,0419x + 0,00526

Tabela 6. Resultados do tratamento estatístico da cur-
va de linearidade.

Nos parâmetros agitação e luminosidade não
houve diferença significativa entre os resultados,
escolheu-se, portanto o método de agitação so-
nicação por 15 minutos na presença da luz, uma
vez que a molécula não sofre degradação pela
luminosidade.

No parâmetro de linearidade, os pontos da
curva foram plotados num gráfico concentração
versus absorvância e obtida a curva de cali-
bração (Tabela 4) e sua respectiva equação da
reta pela regressão linear usando o método dos
mínimos quadrados bem como o seu correspon-
dente coeficiente de correlação linear (Fig. 1).

De acordo com a planilha de cálculo desen-
volvida para avaliação dos resultados analíticos
e tratamento estatístico da linearidade do méto-
do, foi determinado o coeficiente de variação
dos pontos da curva de linearidade e considera-

Tempo Presença de luz Ausência de luz

0 h 0,436 0,441

1 h 0,429 0,438

2 h 0,431 0,436

3 h 0,440 0,450

4 h 0,447 0,446

Tabela 3. Resultados da avaliação da robustez quanto
ao parâmetro luminosidade.
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do aceitáveis todos abaixo do valor de 5% como
preconizado na literatura (Tabela 5).

De acordo com o tratamento estatístico do
método dos mínimos quadrados foi obtido o co-
eficiente de correlação R2 = 0,9973 que indica a
linearidade dentro dos limites das concentrações
estudadas e a equação da reta de regressão des-
crita como Y= 0,0419x + 0,00526. Na Tabela 6
pode ser verificado os resultados do tratamento
estatístico.

De acordo com a análise de variância calcu-
lada em relação aos pontos da curva (Tabela 7)

Fonte SQ GL MQ F Fcrítico

Modelo 0,935799748 1 0,93579974 4568,65 4,7472

Residual 0,002457967 12 0,00020483 Curva linear

Falta de ajuste 0,0015758 4 0,00039395 3,57257 3,8379

Erro puro 0,000882167 8 0,00011027 Não há falta de ajustes

Total 0,938257714 13 0,07217367

Tabela 7. Resultados da análise de variância entre os pontos da curva de liberação.

Amostra Absorvância
Concentração

µg/mL

1 0,435 9,381

2 0,436 9,405

3 0,436 9,405

4 0,435 9,381

5 0,432 9,306

6 0,432 9,306

Média 0,4334333 9,364013

Desvio Padrão 0,0017 0,04228

Coeficiente
de variação

0,391329 0,45152

Tabela 8. Resultados do parâmetro de repetibilidade.

Analista Dias Concentração µg/mL Média ± DP

A 1 9,521 9,53 9,482 9,432 9,382 9,465 9,4686 ± 0,0557

B 1 9,484 9,484 9,563 9,321 9,31 9,289 9,4085 ± 0,115

A 2 9,484 9,52 9,426 9,35 9,32 9,33 9,405 ± 0,084

B 2 9,582 9,373 9,382 9,416 9,406 9,382 9,4235 ± 0,079

Tabela 9. Resultados do parâmetro de precisão intermediária.

observou-se que o método é linear e não houve
falta de ajustes para as médias estudadas.

Os resultados de repetibilidade estão descri-
tos na Tabela 8, expressos em desvio padrão
(DP) e coeficiente de variação (CV%) dos valo-
res das absorvâncias e das concentrações estu-
dadas .

A precisão intermediária foi realizada em
dois dias e por dois analistas diferentes e seus
resultados expressos em média, desvio padrão e
coeficiente de variação (Tabela 9). A metodolo-
gia empregada para determinação da precisão
intermediária a mesma da repetibilidade e a
concentração também dada em µg/mL. O trata-
mento de análise de variância (ANOVA) ao nível
de significância de 5% demonstrou Fcalculado no
valor de 0,69 e Ftabelado em 3,09 no intervalo de
confiança de 95% demonstrou que as médias es-
tudadas são significativamente iguais (Tabela
10), o que comprova a precisão do método.

Os limites de quantificação LQ = 0,0597 e
detecção LD = 0,0394 foram calculados de acor-
do com as equações descritas na literatura. Se-
gundo a USP 24 os requisitos necessários para a
validação da categoria I (Métodos analíticos pa-
ra quantificação de macrocomponentes em ma-
térias-primas ou ingredientes ativos em produtos
farmacêuticos acabados) não incluem os limites
de detecção e quantificação. Estes foram anali-
sados para a utilização em posterior validação
de limpeza de equipamentos. 
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CONCLUSÃO
A metodologia analítica desenvolvida para o

doseamento de Zidovudina matéria-prima quan-
do validada demonstrou atender as exigências
especificadas pela International Conference on
Harmonization of Technical Requiriments for
Registration on Pharmaceutical for Human Use -
ICH preconizadas nas recomendações da ANVI-
SA; para a robustez, linearidade, precisão e exa-
tidão 12,13.

Os resultados apresentados nos permite con-
cluir que o método desenvolvido, será bastante
utilizado na rotina analítica das indústrias far-
macêuticas e que deverá ser indicado para cons-
tar em compêndios e farmacopéias.
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