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RESUMO. Diferentes condições experimentais foram otimizadas e validadas para rápida determinação
quantitativa de tenoxicam em comprimidos. Os solventes utilizados foram: hidróxido de sódio 0,1 M (M1),
metanol (M2) e metanol/ácido clorídrico 0,1 M (M3). A validação dos métodos incluiu parâmetros como li-
nearidade, limite de quantificação e detecção, precisão, exatidão e especificidade. Houve linearidade no in-
tervalo de concentração de 6,0 a 16,0 µg/mL para todas as condições testadas. Os métodos M1, M2 e M3
apresentaram precisão e exatidão comparáveis ao método oficial, não havendo interferências dos excipien-
tes dos comprimidos.
SUMMARY. “Quantitative Determination of Tenoxicam in Tablets by UV Spectrophotometry”. Different experi-
mental conditions were optimized and validated for fast quantitative determination of tenoxicam in tablets. The
solvents used were: sodium hydroxide 0,1M, methanol and methanol/hydrochloric acid 0,1M. The methods were
validated with regard to linearity, limit of quantitation and detection, precision, accuracy and specificity. The lin-
earity was observed in the range of 6,0 to 16,0 µg/mL for all tested conditions. The methods M1, M2 and M3
showed precision and accuracy compared to the official method, with no interference of the excipients used in
the tablets.

INTRODUÇÃO
Tenoxicam (TNX, Fig. 1) é um fármaco não-

esteroidal do grupo dos oxicans que apresenta
propriedades antiinflamatórias, analgésicas e
também inibidoras da agregação plaquetária 1.
Quimicamente corresponde a 1,1-Dióxido de 4-
hidroxi-2-metil-N-(2-piridinil)-2H-tieno[2,3-e]-1,2-
tiazino-3-carboxamida 2. Comercialmente o TNX
é encontrado na forma de comprimidos, suposi-
tórios, granulado solúvel e pó liofilizado para
injetável. A Farmacopéia Brasileira 4ª ed. 2 dis-
ponibiliza monografia para TNX como matéria-
prima. Para avaliação da pureza da matéria pri-
ma essa monografia descreve a titrimetria de
neutralização em meio não aquoso. Na Farma-
copéia Britânica 1 os métodos indicados para
determinação de TNX são: titrimetria de neutra-
lização em meio não aquoso, para avaliar a ma-
téria-prima e a cromatografia líquida de alta efi-
ciência, para quantificação do fármaco em com-
primidos. Essa mesma farmacopéia descreve a
espectrofotometria no ultravioleta, utilizando hi-
dróxido de sódio 0,1 M, para a quantificação do
TNX em pó para injetável. Outros métodos en-

contram-se descritos na literatura para a deter-
minação quantitativa do TNX e incluem: deter-
minação polarográfica 3,4 cromatografia líquida
de alta eficiência 5,6, espectroscopia no infraver-
melho 7,8, determinação espectrofotométrica na
região do visível 9,10, espectrofotometria de in-
jeção de fluxo 11, espectrofotometria derivada 5 e
espectrofluorimetria 12. 

A determinação de TNX em comprimidos
por espectrofotometria na região do ultravioleta
não se encontra referenciada na literatura con-
sultada. Os métodos espectrofotométricos cons-
tituem-se em procedimento bastante utilizados
na análise de fármacos, principalmente em labo-
ratórios que não disponham de equipamentos
sofisticados. Dessa forma, o objetivo desse estu-
do foi desenvolver e validar método para a de-
terminação rápida de tenoxicam em comprimi-

Figura 1.
Estrutura
Química
do Tenoxicam.
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dos através da espectrofotometria no ultraviole-
ta, por ser esta técnica mais simples e menos
dispendiosa que a cromatografia líquida de alta
eficiência indicada pela Farmacopéia Britânica 1.
O emprego de hidróxido de sódio 0,1M (M1),
metanol (M2) e metanol/ácido clorídrico 0,1M
(M3) como diluentes foram avaliados. As vali-
dações foram conduzidas conforme preconizado
pela Farmacopéia Americana 13 e ICH 14. Os mé-
todos podem ser utilizados para controle do fár-
maco durante a produção e para avaliar a uni-
formidade de conteúdo. Devido à limitada sele-
tividade dos métodos espectrofotométricos, a
avaliação da qualidade dos comprimidos deve
ser complementada com outras técnicas, com o
intuito de verificar a presença de produtos de
degradação ou impurezas relacionadas ao fár-
maco.

MATERIAL E MÉTODO
Equipamento

Espectrofotômetro UV/Vis, Milton-Roy Ge-
nesys 2; com cubetas de quartzo de 10 mm de
espessura.

Reagentes e solventes
Acido clorídrico fumegante, grau analítico

(Merck), Metanol grau cromatográfico (Tedia),
Hidróxido de sódio grau analítico (Merck).

Substância química de referência (SQR) e
produto farmacêutico

TNX, substância química de referência (pure-
za declarada de 99,91%), foi adquirido da em-
presa Delaware (Brasil). Os comprimidos foram
adquiridos comercialmente, com teor declarado
de 20 mg de TNX e apresentavam os seguintes
excipientes: estearato de magnésio, croscarme-
lose sódica, dióxido de silício coloidal, lactose
monoidratada, celulose microcristalina, dióxido
de titânio, óxido férrico amarelo, hidroxipropil-
metilcelulose, polietilenoglicol 3350 e água puri-
ficada.

Padronização do método
Preparo das soluções estoques da SQR

Foram pesadas, analiticamente, quantidades
da SQR, previamente dessecada a 110 °C por 1
h, correspondentes a 25,0 mg de tenoxicam as
quais foram transferidas para balões volumétri-
cos de 250 mL. Após solubilização, os volumes
foram completados com hidróxido de sódio 0,1
M (M1) ou metanol (M2), obtendo-se soluções
com concentração de 100,0 µg/mL. A partir des-
sas soluções foram preparadas soluções para
construção dos espectros de absorção, curvas
de Ringbom e curvas de calibração. 

Espectros de absorção
Os espectros de absorção das soluções da

SQR e dos comprimidos foram traçados no in-
tervalo de 200 a 450 nm, utilizando soluções
contendo 8,0 µg/mL de TNX preparadas em hi-
dróxido de sódio 0,1 M (M1), metanol (M2) e
metanol/ácido clorídrico 0,1M (M3). Para M3,
utilizou-se solução estoque preparada em meta-
nol com concentração de 100,0 µg/mL de TNX.

Construção das curvas de Ringbom
A partir da solução estoque da SQR em hi-

dróxido de sódio 0,1 M, foram transferidas, com
auxílio de bureta, alíquotas variando de 0,5 a
12,5 mL, para balões volumétricos de 50 mL. Os
volumes foram completados com hidróxido de
sódio 0,1 M para obter soluções com concen-
trações variando de 1,0 a 25,0 µg/mL. As leituras
de transmitância foram realizadas a 368 nm. O
mesmo procedimento foi aplicado para métodos
M2 e M3 utilizando, entretanto, metanol (M2) e
ácido clorídrico 0,1 M (M3) para obter as con-
centrações de 1,0 a 25,0 µg/mL, a partir de so-
luções metanólicas da SQR. Para M2 e M3 as lei-
turas de transmitância foram realizadas em 372
nm e 360 nm, respectivamente.

Validação dos métodos
Os seguintes parâmetros analíticos foram

avaliados na validação dos métodos propostos
(M1, M2 e M3) para a determinação de teor de
TNX em comprimidos:

Especificidade
Foi avaliada pela comparação entre os es-

pectros de absorção obtidos para a substância
de referência e as amostras e pelo ensaio de
amostra simulada, contendo os excipientes
(ASE) presentes nos comprimidos. 

Linearidade
Três curvas de calibração foram preparadas,

cada uma com seis níveis de concentração, em
três diferentes dias. As curvas foram obtidas a
partir das soluções estoques da SQR. Alíquotas
de 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 e 8,0 ml das soluções
estoque foram transferidas, com auxílio de bure-
ta, para balões volumétricos de 50 ml. Os volu-
mes foram completados com hidróxido de sódio
0,1 M (M1), metanol (M2) ou ácido clorídrico
0,1M (M3), obtendo-se soluções com concen-
trações de 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 e 16,0
µg/mL. Os valores de absorvâncias foram obti-
dos em 368 nm (M1), 372 nm (M2) e 360 nm
(M3). Com os valores das absorvâncias em
função das concentrações de TNX foram calcu-
lados os coeficientes de correlação e as
equações das retas de calibração.
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Limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ)
Foram calculados, conforme ICH 14, a partir

do desvio padrão da resposta e da inclinação
das curvas de calibração obtidas por regressão
linear.
Precisão

Para determinação da repetibilidade foram
preparadas e analisadas, no mesmo dia, seis
amostras de comprimidos na mesma concen-
tração (12,0 µg/mL). Na determinação da pre-
cisão intermediária foram preparadas e analisa-
das, em três diferentes dias, três amostras de
comprimidos na mesma concentração (12,0
µg/mL). A precisão foi expressa como coeficien-
te de variação percentual (CV%). Para análise
das amostras foi determinado o peso médio de
20 comprimidos, os quais foram posteriormente
triturados. Pesaram-se quantidades equivalentes
a 10 mg de TNX as quais foram transferidas pa-
ra balões volumétricos de 50 ml, com auxílio de
hidróxido de sódio 0,1 M ou metanol. Após
banho de ultra-som durante 5 min, os volumes
foram completados com hidróxido de sódio 0,1
M ou metanol, obtendo-se soluções com con-
centração de 200 µg/mL, as quais foram filtra-
das. A partir da solução preparada em hidróxido
de sódio 0,1M foram transferidos 3,0 mL para
balão volumétrico de 50 mL, completando-se o
volume com o mesmo solvente (M1). A partir da
solução metanólica foram transferidas alíquotas
de 3,0 mL para balões volumétricos de 50 mL,
completando-se o volume com o metanol (M2)
ou ácido clorídrico 0,1 M (M3). A concentração

de TNX nas amostras foi 12,0 µg/mL, tanto para
M1, M2 e M3. As leituras de absorvâncias foram
efetuadas nos comprimentos de onda citados
anteriormente.
Exatidão

Foi verificada pela comparação dos resulta-
dos obtidos com um segundo e bem caracteriza-
do método. Empregou-se a cromatografia líqui-
da de alta eficiência descrita na Farmacopéia
Britânica 1 para análise do teor de TNX em com-
primidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para otimização de método espectrofotomé-

trico na região do ultravioleta deve-se, inicial-
mente, investigar o espectro de absorção do fár-
maco em diferentes solventes para definir as
bandas de absorção máxima e suas intensidades
e para escolher o comprimento de onda de tra-
balho, onde não devem observadas interferên-
cias de excipientes, impurezas ou de solventes.
TXN é solúvel em soluções ácidas e básicas, em
metanol e diclorometano e é insolúvel em água
1,2. Com base na sua solubilidade 1,2 e em estu-
dos prévios 5,15, foi avaliado o emprego de hi-
dróxido de sódio 0,1 M, de metanol e de meta-
nol/ácido clorídrico 0,1 M para determinação
quantitativa do fármaco em comprimidos. Os
máximos de absorção em hidróxido de sódio
0,1 M, metanol e metanol/ácido clorídrico fo-
ram, respectivamente, 368 nm, 372 nm e 360
nm, conforme pode ser observado na Fig. 2. 

Em relação ao hidróxido de sódio 0,1 M ob-

Figura 2. 
Espectros de absorção de na
região do UV referentes às
soluções de Tenoxicam, na
concentração de 8 µg/ml:
(a) SQR em hidróxido de
sódio 0,1 M;
(b) comprimidos em
hidróxido de sódio 0,1 M;
(c) SQR em metanol;
(d) comprimidos em
metanol;
(e) SQR em metanol/ácido
clorídrico 0,1 M;
(f) comprimidos em
metanol/ácido clorídrico
0,1 M.
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nearidade (p<0,01) tanto para M1, M2 e M3. Os
limites de detecção e quantificação foram calcu-
lados através do intercepto e inclinação da cur-
vas obtidas e os valores encontram-se na Tabela
1. Os valores experimentais obtidos na determi-
nação de TNX nos comprimidos estão apresen-
tados na Tabela 2. 

A precisão foi demonstrada pela repetibilida-
de dos resultados obtidos através de várias re-
produções dos métodos, nas mesmas condições,
no mesmo dia. Os coeficientes de variação
(CV%) inferiores a 1% demonstram a boa pre-
cisão dos métodos. A precisão intermediária foi
avaliada pelo CV% e teste F, sendo que os resul-
tados individuais estão apresentados na Tabela
2. Os CV% foram 0,91%; 0,44% e 0,54% para M1,

Absorvâncias Médias (a) ± e.p.m.
Concentração (µg/ml)

M1 M2 M3

6,0 0,258 ± 0,001 0,246 ± 0,003 0,388 ± 0,003
8,0 0,344 ± 0,002 0,329 ± 0,003 0,518 ± 0,003
10,0 0,434 ± 0,001 0,411 ± 0,005 0,649 ± 0,009
12,0 0,519 ± 0,003 0,485 ± 0,006 0,780 ± 0,009
14,0 0,617 ± 0,007 0,568 ± 0,004 0,902 ± 0,009
16,0 0,701 ± 0,005 0,644 ± 0,006 1,029 ± 0,013

λ máx 368 nm 372 nm 360 nm

Equação da reta y = 0,0446x - 0,0116 y = 0,04x + 0,0076 y = 0,0644x + 0,0028

r 0,9997 0,9998 0,9999

Absortividade molar (ε) 14619,72 13661,97 21971,83
Limite de detecção 0,4 µg/ml 0,4 µg/ml 0,2 µg/ml

Limite de quantificação 1,2 µg/ml 1,1 µg/ml 0,7 µg/ml

Tabela 1. Resultados obtidos na determinação das curvas de calibração através dos métodos propostos. a n = 3;
e.p.m. = erro padrão da média; r = coeficiente de correlação; λ máx = Comprimento de onda de máxima absorção.

Repetibilidade (mesmo dia)

Amostra M1 M2 M3

1 100,56 96,10 95,85
2 101,97 97,25 95,73
3 100,00 97,25 96,11
4 99,72 95,72 95,22
5 101,69 96,29 94,71
6 100,28 96,67 94,84

Média 100,70 96,55 95,41

CV% 0,91 0,64 0,60

Precisão Intermediária (diferentes dias)

Dia M1 M2 M3

1 100,70 95,55 95,41
2 99,28 96,45 96,21
3 99,01 95,77 95,24

Média 99,66 96,26 95,62

CV% 0,91 0,44 0,54

F(2,9)= 4,26 P=0,05 4,05 1,63 4,15

Tabela 2. Avaliação da precisão (repetibilidade e pre-
cisão intermediária) dos métodos propostos.

serva-se efeito batocrômico para metanol e hip-
socrômico para metanol/ácido clorídrico 0,1 M
nos máximos de absorção. Segundo Banerjee et
al. 15 em soluções acidificadas predominam as
formas neutras e/ou dipolares (zwitterions) do
TNX enquanto que em soluções alcalinas ou
solventes polares, tais como metanol, etanol e
1-propanol, predominam as espécies aniônicas
do fármaco. Comparando os espectros de ab-
sorção obtidos para TNX SQR com aqueles obti-
dos para os comprimidos, verifica-se que não
houve interferência de excipientes presentes
nos comprimidos (Fig. 2) para os métodos M1,
M2 e M3. Nas análises realizadas com amostras
simuladas de excipientes, verificou-se, também,
não haver interferência dos mesmos. 

Após definição dos solventes e dos máximos
de absorção, iniciou-se a validação dos méto-
dos, de acordo com Farmacopéia Americana 13 e
ICH 14. Com o objetivo de determinar a faixa
ideal de concentração na qual o método obede-
ce a Lei de Lampert-Beer foram construídas cur-
vas de Ringbom, com concentrações variando
de 0,5 a 12,5 µg/ml, utilizando hidróxido de só-
dio 0,1 M, metanol e metanol/ácido clorídrico
0,1 M como solventes. Verificou-se, através das
curvas de Ringbom, que a faixa de concentração
de 6,0 a 16,0 µg/ml é adequada para quantifi-
cação. As equações da reta, obtidas pelo méto-
do dos mínimos quadrados, o coeficiente de cor-
relação e as absortividades molares, encontram-
se na Tabela 1. Os coeficientes de correlação fo-
ram superiores a 0,999, demonstrando relação
linear entre absorvância e concentração. Análi-
ses de variância (ANOVA) das curvas obtidas
demonstraram que houve regressão linear signi-
ficativa, não havendo desvio significativo da li-
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M1 M2 M3 CL (BP 2003)

Média (%), n = 3 99,66 96,26 95,62 97,54
Desvio padrão (DP) 0,908 0,424 0,518 0,857
Variância (DP2) 0,824 0,180 0,268 0,735
Teste t (4; 0,01) = 4,60 (exatidão) 2,94* 2,32* 1,36* -
Teste F (2,2; 0,05) = 19 (precisão) 1,12* 0,25* 0,36* -

Tabela 3. Comparação estatística da exatidão e precisão de cada método com o método oficial (cromatografia
líquida - CL). * valores não significativos

Exatidão
teste t(4; 0,01) = 4,60 M1 M2

M2 5,89 -
M3 6,70 2,92*

Precisão 
teste F (2,2; 0,05) = 19 Variância (DP2) M2 M3

M1 0,824 4,58* 3,07*
M3 0,268 1,49* -
M2 0,180 - -

Tabela 4. Comparação estatística da exatidão e pre-
cisão entre os métodos. * Valores não significativos. 

M2 e M3, respectivamente. Os valores de F obti-
dos foram 4,05; 1,63 e 4,15; respectivamente pa-
ra M1, M2 e M3 (F tabelado = 4,26), indicando
não haver diferença significativa entre os resul-
tados obtidos em dias diferentes (P <0,05). Se-
gundo ICH14, para demonstrar a exatidão do
método pode-se utilizar um segundo e bem ca-
racterizado método. Dessa forma, as amostras
foram analisadas por cromatografia líquida (CL),
conforme método descrito na Farmacopéia
Britânica 1 e os resultados da determinação em
triplicata estão apresentados na Tabela 3. A
comparação dos métodos M1, M2 e M3 com o
método oficial foi realizada através de testes de
significância. Para avaliar a exatidão utilizou-se
o teste t de Student 16. Para comparar a precisão
empregou-se o teste F 16, comparando-se as va-
riâncias dos métodos. Verificou-se que não hou-
ver diferença significativa quanto à exatidão e à
precisão para M1 e CL, M2 e CL e M3 e CL (Ta-
bela 3). 

A comparação da exatidão e da precisão en-
tre os métodos M1, M2 e M3 foi igualmente ava-
liada (Tabela 4). Verificou-se que M1 diferiu de
M2 e M3 quanto à exatidão, não havendo dife-
rença significativa quanto à precisão entre os
três métodos. Os resultados obtidos pelos méto-
dos M1, M2 e M3 encontram-se, no entanto, den-
tro da faixa de variação de 92,5 a 105% estabe-
lecida pela Farmacopéia Britânica 1. 

CONCLUSÕES
Os métodos propostos possuem as vanta-

gens de economia e facilidade de execução, po-

dendo ser utilizados durante o processo de pro-
dução, quando se necessitam de análises rápi-
das, ou para avaliar a uniformidade de conteú-
do dos comprimidos. A desvantagem dos mes-
mos é a impossibilidade de diferenciar produtos
de degradação ou compostos relacionados. Para
que possam ser utilizados como método de
quantificação, devem ser complementados com
outras técnicas tais como cromatografia em ca-
mada delgada ou cromatografia líquida de alta
eficiência, para verificar presença de produtos
de degradação ou impurezas relacionadas.
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