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RESUMO. Um método analítico utilizando cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) foi validado
para quantificar fluoxetina em cápsulas. O ensaio utilizou uma coluna de RP-C18 com detector ultraviole-
ta a 226 nm e fase móvel constituída de acetonitrila e tampão fosfato 0,05M pH 3,0 (1:1v/v), com fluxo 1,0
mL/min e isocrático. Os parâmetros utilizados no processo de validação foram: linearidade, intervalo, pre-
cisão, especificidade, exatidão e robustez. Todos os resultados se mostraram satisfatórios, o método de-
monstrou-se adequado para a quantificação de fluoxetina em cápsulas, considerando os parâmetros espe-
cificados pela ANVISA-Brasil Resolução 899/2003 e ICH. 
SUMMARY. “Validation of a High Performance Liquid Chromatographic Method for the Determination of Flu-

oxetine Capsules”. An analytical method using a sensitive high pressure liquid chromatographic (HPLC) tech-
nique was validated to quantify fluoxetine in capsule dosage form. The analysis was carried out using a RP-C18
column with ultraviolet detection at 226 nm. The mobile phase was acetonitrile and phosphate buffer 0.05M pH
3.0 (1:1v/v) at 1.0 mL/min. The parameters used in the validation process were: linearity, interval, accuracy,
specificity, precision and robustness. Results were satisfactory and the method proved to be adequate, consider-
ing ANVISA-Brasil Resolution 899/2003 and ICH. 

INTRODUÇÃO
Fluoxetina (N-metil -8-[4-(trifluormetil)feno-

xi]benzenopropanamina), é um potente e seleti-
vo inibidor da recaptação de serotonina (Fig. 1).

A presença do substituinte p-trifluorometil na
molécula parece contribuir para a alta seletivida-
de do fármaco e sua potencialidade para a ini-
bição da recaptação de serotonina, possivelmen-
te como resultado do efeito de repulsão eletrô-
nica ou de lipofilicidade 1.

A eficácia da fluoxetina é muito similar aos
antidepressivos tricíclicos tradicionais, mas em
doses bem menores 2. Isto leva a muito menos
efeitos adversos quando comparados a estes an-
tidepressivos. Além disso, o fármaco aparente-
mente não tem afinidade pelos receptores mus-
carínicos (colinérgicos), histamínicos (H1), α-1
adrenérgicos, 5HT1 e 5HT2, o que explica a me-
nor incidência de efeitos colaterais 3.

A fluoxetina é amplamente empregada no
tratamento da depressão severa. Além disso, seu

uso é indicado na doença compulsiva-obsessiva,
na bulimia nervosa, na doença disfórica pré-
menstrual; na doença do pânico, na distimia e,
ainda, na ansiedade, uma manifestação clínica
da depressão 3-6. A fluoxetina tem sido indicada
para o tratamento da anorexia nervosa com al-
gum sucesso, no entanto, a eficácia e segurança
dos ISRSs têm sido questionadas. 

Estão descritos na literatura procedimentos
para a determinação de fluoxetina em fluidos
biológicos, dentre eles a cromatografia gasosa,
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 7-9.

Figura 1. Estrutura química da Fluoxetina.
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No entanto, são poucos os trabalhos que apre-
sentam a determinação de fluoxetina em formu-
lações farmacêuticas 1,2.

Todos os métodos para a determinação
quantitativa de fármacos devem ser validados
em ordem da garantia da segurança dos resulta-
dos de doseamento. Dessa forma, validação é
definida como o ato documentado que atesta
que determinado procedimento, processo, mate-
rial, atividade ou sistema, estejam realmente
conduzindo aos resultados esperados 10. Para
tanto, deve apresentar: especificidade, linearida-
de, intervalo, precisão, sensibilidade, limite de
quantificação, exatidão, robustez, conforme apli-
cação analítica do método em questão 11-15.

Dentro deste contexto, o presente trabalho
teve como objetivo desenvolver e validar uma
metodologia analítica para determinação de
fluoxetina em cápsulas.

MATERIAIS E MÉTODOS
Substâncias Químicas e Reagentes

Foram utilizadas fluoxetina HCl (Galena),
cápsulas de Prozac® 20mg (Elly Lilly), fosfato
potássio monobásico, hidróxido de sódio e aci-
do perclórico. Os demais reagentes como meta-
nol, acetonitrila e água purificada apresentam
grau espectroscópico. O padrão secundário
fluoxetina foi qualificado através de análise por
espectrofotometria na região do infravermelho
(FT-IR) e por absorção no ultravioleta (UV/Vis),
comparando os resultados obtidos com os da li-
teratura Moffat 16 e Raggi e colaboradores 2.

Condições cromatográficas
Foi utilizado cromatógrafo líquido de alta efi-

ciência (CLAE) da marca Shimadzu constituído
de fracionador FRC-10A, de bomba LC-10AD,
detector UV-VIS modelo SPD-10AVP gerenciado
pelo controlador SCL-10AVP.

Empregou-se uma coluna RP C18A Merck,
150 mm de comprimento com 4,6 mm de diâ-
metro interno e tamanho de partícula 5 µm, as-
sociada a uma pré coluna de 20 mm de compri-
mento por 2 mm de diâmetro interno as quais
foram mantidas a 40 °C. A fase móvel foi consti-
tuída de acetonitrila, tampão fosfato (0,05 M)
pH 3,0 (1:1v/v) de acordo com metodologia
proposta 17. Filtrada em membrana 0,45 µm. O
fluxo do eluente foi de 1 mL/min. O volume de
amostra  injetado  foi  de 20 µL.  A detecção foi
realizada em comprimento de onda de 226 nm.

Solução Padrão
A solução padrão de fluoxetina foi preparada

dissolvendo 14 mg do padrão secundário em fa-
se móvel obtendo uma solução padrão de 500
µg/mL. A solução foi sonicada por 5 min.

Validação
Para a validação metodológica foram respei-

tados os parâmetros de linearidade, intervalo,
exatidão, especificidade, precisão e robustez
11,14.

Linearidade e Intervalo
A linearidade e o intervalo foram determina-

dos através da construção de uma curva de cali-
bração com solução padrão de fluoxetina, pre-
parando através desta, soluções de concen-
trações de 5 µg/mL, 10 µg/mL, 15 µg/mL, 20
µg/mL e 30 µg/mL, compreendendo intervalo
de análise de 80 a 120 % de quantificação. Se-
gundo critério da RDC 899/2003, o coeficiente
de correlação (r) deve ser como mínimo igual a
0,99.

Exatidão
O ensaio de exatidão foi realizado utilizando

soluções de baixa, média e alta concentração.
Realizado mediante a preparação da solução
padrão, utilizada para preparar as soluções pro-
blema e contaminante, sendo estas utilizadas
para a preparação de soluções contaminadas
necessárias para o cálculo da quantidade de re-
cuperação do método.

Solução Problema
A solução problema de 3 µg/mL foi prepara-

da a partir da solução padrão antes descrita.

Solução Contaminante
As soluções contaminantes utilizadas foram

obtidas a partir da solução padrão, nas concen-
trações de 2 µg/mL, 12 µg/mL e 27 µg/mL.

Soluções Contaminadas
Foram preparadas soluções de 5 µg/mL, 15

µg/mL e 30 µg/mL, a parir da solução problema
e soluções contaminantes, conforme demonstra-
do na Tabela 1.

Solução Solução Solução
Contaminada Problema Contaminante

5 µg/mL 3 µg/mL 2 µg/mL

15 µg/mL 3 µg/mL 12 µg/mL

30 µg/mL 3 µg/mL 27 µg/mL

Tabela 1. Preparo de soluções contaminadas para o
ensaio de exatidão.
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Especificidade
O ensaio de especificidade foi realizado atra-

vés da análise do medicamento de referência, a
fim de determinar possíveis interferências de ex-
cipientes contidos nas formulações à metodolo-
gia analítica desenvolvida para o doseamento.
Para tanto, foi necessária a preparação das se-
guintes soluções: 1) Solução problema: conteú-
do de uma cápsula do medicamento referência
(Prozac®), equivalente a 20 mg; 2) Solução con-
taminante: adição de 5 mg do padrão secundá-
rio de fluoxetina; 3) Solução contaminada: con-
teúdo de uma cápsula do medicamento referên-
cia (Prozac®), equivalente a 20 mg e 5 mg do
padrão secundário de fluoxetina.

Todas as soluções foram preparadas median-
te o uso de fase móvel como dissolvente. Para a
preparação das soluções problema e contamina-
da houve a necessidade de se realizar um pro-
cesso de extração a fim de separar o fármaco
dos excipientes, inicialmente adicionou-se ao
conteúdo sólido 10 mL de fase móvel, levando
as soluções para o ultra-som com posterior cen-
trifugação por 10 minutos a 3000 rpm. Com o
sobrenadante foram preparadas as soluções. 

O ensaio foi realizado em triplicada, e atra-
vés da equação representada acima se pode
avaliar o percentual de recuperação 11,13.

Precisão
Este parâmetro foi avaliado a partir da análise

de 6 determinações de igual concentração teórica
(20 µg/mL), efetuadas em diferentes dias, analis-
tas diferentes, porém com o mesmo equipamen-
to. O resultados foram expressos através do coe-
ficiente de variação percentual obtido 11,13. 

O ensaio foi realizado em triplicada, e através da equação representada abaixo se pode avaliar o
percentual de recuperação 11,13.

(Solução Contaminada) –  (Solução Contaminante) 
% Recuparação = X 100 

(Solução Problema)

Robustez
A robustez do método cromatográfico foi de-

terminada por análises das amostras sob dife-
rentes condições. Mudanças de pH (2,9-3,1), flu-
xo (0,9-1,1 mL/min) e temperatura (39-41 °C).
Os efeitos nos parâmetros tempo de retenção e
área dos picos foram observados. 

RESULTADOS
Linearidade e Intervalo

A determinação da linearidade e intervalo foi
executada em triplicata, através da elaboração
de curvas de calibração. Segundo a RDC
899/2003, o critério mínimo aceitável do coefi-
ciente de correlação (r) da curva de calibração é
de 0,99, sendo obtido um valor médio de 0,9998
no experimento (Tabela 2).

A curva obtida demonstrou que os resulta-
dos da metodologia analítica são diretamente
proporcionais à concentração do analito na
amostra, obtida correlacionando a área do cro-
matograma (Fig. 2).

A faixa de trabalho (concentração na alíquo-
ta de análise 5 a 30 ug/mL) possibilitou detectar
a fluoxetina dentro dos limites de interesse e a
resposta do detector de ultra violeta conservou-
se linear. A Figura 3 representa a curva de cali-
bração utilizada na conversão entre as ab-
sorbâncias obtidas e a concentração do ativo.

Exatidão
A exatidão foi demonstrada através do per-

centual de recuperação o método. A média do
percentual recuperado foi de 98,94% com um
coeficiente de variação de 0,0363%, mostrando
que o ensaio é exato para a finalidade determi-
nada.

Concentração Curva 1 Curva 2 Curva 3

5 273099 267062 261270

10 531642 545109 524159

15 813392 826720 788492

20 1094779 1082144 1047799

30 1646715 1646324 1551064

r = 0,9998 r = 0,9998 r = 0,9999

Média r ± dp =0,9998 ± 0,00006             Coef. Variação = 0,0057

Tabela 2. Resultados das áreas dos picos e coeficientes de correlação.
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Especificidade
A especificidade pôde ser comprovada a pa-

rir da média do percentual recuperado de
99,14% com um coeficiente de variação de
0,79%, mostrando não haver influência dos exci-
pientes nas análises.

Precisão
Este parâmetro foi avaliado a partir da análi-

se de 6 determinações de igual concentração te-
órica (20 µg/mL). O coeficiente de variação mé-
dio encontrado foi de 1,53%, tornando o resulta-
do adequado já que a legislação não admite va-
lores superiores a 5 % de variação.

Robustez
A variação dos parâmetros pH, fluxo e tem-

peratura (Tabelas 3-5) não alteraram de forma
significativa os valores de área de uma solução

Figura 2. Cromatograma obtido com injeção de uma
diluição teórica de 20 µg/mL de Fluoxetina.

Figura 3. Curva de Calibração de Fluoxetina por CLAE

de fluoxetina 15 µg/mL diluída em fase móvel.
Demonstrando através dos resultados abaixo
que o método é robusto.

CONCLUSÕES
O método para determinação de fluoxetina

foi validado, a fim otimizar melhores condições
e componentes mais acessíveis ao experimento
de doseamento de cápsulas do fármaco. Obte-
ve-se excelente linearidade, especificidade, pre-
cisão, exatidão e robustez. Com o protocolo
proposto, permitiu-se a análise do fármaco em
um curto tempo de corrida (Tr: aproximada-
mente 4,14 minutos). 

Os ensaios de validação utilizados estão de
acordo com as recomendações internacionais
assim como a resolução 899/2003, vigente no
país. 

Fluxo Área
Tempo

de retenção

0,9 mL 405230 3,77

1,0 mL 391634 3,49

1,1 mL 390124 3,29

Tabela 3. Resultados da variação de fluxo no ensaio
de robustez.

pH Área
Tempo de
retenção

2,9 402608,3 3,26

3,0 391634 3,49

3,1 400217,3 3,31

Tabela 4. Resultados da variação de pH no ensaio de
robustez.

Temperatura Área
Tempo

de retenção

39 °C 395359 3,48

40 °C 391634 3,49

41 °C 401050 3,23

Tabela 5. Resultados da variação de temperatura no
ensaio de robustez.
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