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RESUMO. Um novo método analítico foi desenvolvido e validado por cromatografia líquida de alta efi-
ciência (CLAE), para o doseamento de matéria-prima e cápsulas de Sulfato de Indinavir. Foi selecionado
um método isocrático, coluna C8 (250 x 4,6 mm), com 5 µm de tamanho de partícula); a fase móvel consis-
te em uma mistura de tampão citrato de sódio (pH=5,0) e acetonitrila (40:60 v/v), em um fluxo de 1,0
mL/min, detector UV (λ 260 nm), volume de injeção de 20 µL, temperatura de 40 °C e concentração de
100 ppm. As diluições foram realizadas em água ultra-pura. Baseado na Resolução RE N° 899, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), foram avaliados os parâmetros de performance analítica: ro-
bustez, lineraridade, faixa de variação, precisão, exatidão e limites de detecção e de quantificação. O méto-
do atende aos requisitos de Boas Práticas de Laboratório e pode ser utilizado na rotina das indústrias far-
macêuticas para quantificação de matéria-prima e cápsulas de Sulfato de Indinavir. 
SUMMARY. “Development and Validation of an Analytical Methodology for the Determination of Indinavir Sul-
fate in Raw material and Capsules by High Performance Liquid Chromatography”. A new analytical method by
high performance liquid chromatography (HPLC) was developed and validated for the determination of Indinavir
Sulfate in raw material and capsules. An isocratic method, C8 column (250 x 4.6 mm, with a 5 µm particle size)
was selected; the mobile phase consisted in a mixture of sodium citrate buffer (pH=5.0) plus acetonitrile (40:60
v/v), at a flow rate of 1.0 mL/min, using a UV detector (λ 260 nm), injection volume of 20 µL, temperature of 40
°C (104 °F) and a 100 ppm concentration. Dilutions were carried out in ultra-pure water. Based on Resolution
RE N° 899 by the Brazilian National Health Surveillance Agency (ANVISA), the following analytical perfor-
mance parameters were assessed: robustness, linearity, range, precision, accuracy, and detection and quantitation
limits. The method complies with the Good Laboratory Practice requirements and can be used in routine analyses
in the pharmaceutical industries for the quantitation of Indinavir Sulfate raw material and capsules.

INTRODUÇÃO
Durante o processo de desenvolvimento do

fármaco, a validação de método analítico é reali-
zada para garantir que o mesmo seja exato, es-
pecífico e reprodutível dentro da variação espe-
cificada na qual a substância em exame será
analisada. Conforme a definição existente na
USP 28 (The United States Pharmacopeia), a vali-
dação de métodos assegura a credibilidade des-
tes durante o uso rotineiro, sendo algumas vezes

mencionado como “o processo que fornece uma
evidência documentada de que o método realiza
aquilo para o qual é indicado para fazer” 1. Os
laboratórios de análise devem realizar a vali-
dação de métodos para atender ao governo ou
a outros órgãos regulamentadores sendo que os
dados obtidos devem fazer parte do conjunto de
informações que será apresentado a agências
como o FDA (Food and Drug Administration) 2.

O Sulfato de Indinavir é um anti-retroviral,



inibidor da enzima protease, que atenderá aos
requisitos do Laboratório Farmacêutico do Esta-
do de Pernambuco (LAFEPE) em compor o co-
quetel anti-AIDS. 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver e
validar uma metodologia analítica por cromato-
grafia líquida de alta eficiência para o dosea-
mento da matéria-prima e das cápsulas de Sulfa-
to de Indinavir 500 mg (400 mg de Indinavir). 

MATERIAIS E MÉTODOS 
No desenvolvimento e validação da metodo-

logia analítica para matéria-prima foi utilizado o
Sulfato de Indinavir compactado (Fabricante He-
tero Drugs, Lote: IS 1501202) o qual foi secun-
darizado a partir de um padrão de trabalho de
Sulfato de Indinavir (Fabricante Hetero Drugs,
Lote: WS IS 01 / 02). Para a validação da meto-
dologia analítica de cápsulas de Sulfato de Indi-
navir, foram utilizadas amostras de cápsulas de
Sulfato de Indinavir (Fabricante: LAFEPE, Lote:
03090549). 

As colunas utilizadas neste estudo foram: Co-
luna C18 (Lichcrocart, 125 x 4mm, 5 µm) e Co-
luna C8 (Symmetry Waters, 250 x 4,6 mm, 5(m).
Foram utilizados os seguintes reagentes: aceto-
nitrila grau HPLC (Tedia); citrato de sódio
(Merck); ácido cítrico (Merck); hidróxido de só-
dio (Merck); ácido fosfórico (Merck); fosfato de
potássio monobásico (Merck); fosfato de potás-
sio dibásico (Merck); fosfato de sódio monobá-
sico (Merck); fosfato de sódio dibásico (Merck)
e água ultra-pura. 

Foi utilizado um lote certificado de vidrarias
(Pyrex) e equipamentos previamente qualifica-
dos: sistema de purificação de água (Milli-Q, Mi-
llipore Corp.); sistema de filtração à vácuo; apa-
relho de ultrassom (Unique);  cromatógrafo lí-
quido de alta eficiência (Shimadzu), com bom-
bas LC - 10ADVP, autoinjetor SIL - 10ADVP, de-
tector SPD - 10 AVP, controlador SCL - 10 AVP e
forno CTO - 10ASVP; cromatógrafo líquido de
alta eficiência (Thermo Separation Products) ,
com detector Spectra System UV100, integrador
Datajet integrator, forno Eldex CH-150, bomba
ConstaMetric 3200, degaseificador Membrane
Degasser e autoinjetor manual; membrana e fil-
tro 0,45 µm (Milex Millipore) e espectrofotôme-
tro UV 2401PC (Shimadzu).

Desenvolvimento do Método Analítico
Baseando-se em referências bibliográficas,

foram testadas dezesseis variações, avaliando-se
os seguintes parâmetros: colunas (C8 e C18); fa-
se móvel, modificando-se as proporções dos

tampões K2H P O4 e KH2P O4, Na2H P O4 e
N a H2P O4 e C6H5N a3O7. 2 H2O com acetonitrila
(ACN); comprimentos de onda (λ, 220 e 260
nm); fluxo (1,0 mL/min); volume de injeção
(20,0 e 50,0 µL); temperaturas do forno (25 °C e
40 °C) e concentrações (100 e 200 ppm) 3-9. 

A partir dos cromatogramas obtidos, avaliou-
se a adequação do sistema cromatográfico, atra-
vés dos parâmetros: fator de capacidade, núme-
ro de pratos teóricos e fator de cauda. 

Validação da Metodologia Analítica para
Matéria-prima

Foi utilizado um método isocrático, com co-
luna de fase reversa C8, tendo como fase móvel
o sistema tampão citrato de sódio (pH = 5,0) e
acetonitrila (40:60 v/v) em um fluxo de 1,0
mL/min, detector UV (λ 260 nm), volume de in-
jeção de 20 µL, temperatura de 40°C e concen-
tração de 100 ppm. As diluições foram realiza-
das em água ultra-pura. Foram realizadas deter-
minações de amostras em sextuplicata. Baseado
na Resolução RE N° 899, da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), foram avalia-
dos os parâmetros de performance analítica: ro-
bustez, linearidade, faixa de variação, precisão,
exatidão e limites de detecção e de quantifi-
cação 10-18.

A robustez foi realizada através de pequenas
variações na proporção da composição da fase
móvel, fluxo e temperatura do forno. Para a va-
riação da proporção da composição da fase mó-
vel, foram realizadas análises com tampão citra-
to de sódio e acetonitrila (35 : 65 v/v); tampão
citrato de sódio : acetonitrila (40 : 60 v/v);
tampão citrato de sódio : acetonitrila (45 : 55
v/v). Com relação ao fluxo, foram analisados os
fluxos de 0,99, 1,00 e 1,01 mL/min. Para a tem-
peratura do forno, foram avaliadas as tempera-
turas de 35, 40 e 45 °C. 

A linearidade foi avaliada através da análise
da regressão linear pelo método dos mínimos
quadrados dos pontos médios de quatro curvas
autênticas com o mínimo de seis pontos nas
concentrações de 40, 60, 80, 100, 120 e 160
ppm de Sulfato de Indinavir. A Faixa de Va-
riação foi testada entre 40-160% da concen-
tração de análise. 

A precisão foi avaliada em três níveis: a) re-
petitividade (precisão intra-ensaio) foi determi-
nada pela determinação de seis amostras indivi-
duais do produto em um pequeno intervalo de
tempo, nas mesmas condições de teste; b) pre-
cisão intermediária (precisão intra-laboratorial)
foi determinada em dois dias por dois analistas
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diferentes.; c) reprodutibilidade (precisão inter-
laboratorial) foi avaliada entre dois laboratórios ,
Coordenadoria de Controle de Qualidade (CO-
QUA) e Coordenadoria de Pesquisa & Desen-
volvimento (COP&D), ambas situadas no Labo-
ratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco
- LAFEPE. 

A Exatidão foi determinada a partir de análi-
ses de amostras em concentrações conhecidas
de Sulfato de Indinavir equivalentes a 50, 100 e
150 % da concentração teórica analisada. 

Os Limites de Detecção e de Quantificação
foram calculados pela divisão do desvio padrão
dos coeficientes lineares das quatro curvas de
calibração dos ensaios de linearidade, pelas mé-
dias dos coeficientes angulares das respectivas
curvas, multiplicando-se por 3,3 e 10, respecti-
vamente. 

Validação da Metodologia Analítica para
Cápsulas de Sulfato de Indinavir 

Foram utilizadas as mesmas condições cro-
matográficas e concentração de análise da Vali-
dação da Metodologia Analítica para Matéria-pri-
ma. 

Os parâmetros analisados foram: robustez,
precisão (repetitividade, precisão intermediária e
reprodutibilidade), especificidade e exatidão. 

Foram realizadas determinações de amostras
em sextuplicata. 

A especificidade foi realizada através de aná-
lises de placebo de cápsulas de Sulfato de Indi-
navir. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desenvolvimento da Metodologia Analítica 

A coluna escolhida foi a C8 em virtude do
cromatograma obtido com a coluna C18 ter
apresentado um pico com assimetria caudal. 

Os resultados para os parâmetros avaliados
estão descritos nas Tabelas 1 e 2. 

A metodologia escolhida foi a que apresen-
tou um pico resolvido, menor tempo de re-
tenção e nas condições ideais para conservação
da coluna, além de baixo custo operacional. 

A temperatura do forno escolhida foi 40 °C
em virtude de, acima de 35 °C, ocorrer uma
melhor estabilidade desta temperatura. 

O comprimento de onda selecionado foi 260
nm, por ter apresentado o maior valor de ab-
sorvância quando realizada a varredura espec-
trofotométrica, e por apresentar uma boa área. 

A composição de fase móvel escolhida foi ci-
trato de sódio e acetonitrila (40:60 v/v), poden-
do tomar como referência os limites das
substâncias relacionadas encontradas em “con-

Fase
λ1 λ2

TR Fluxo Volume pH
Métodos Móvel

(nm) (nm)
A1 A2 (min) (mL/min) de Injeção da

(FM) (µL) FM

1 K2HPO4/KH2PO4 + 220 - 1704415 - 4,0 1,0 20 8,0
ACN (40:60)

2 K2HPO4 + ACN 220 260 3371225 952640 0,3 1,0 20 8,9
(60:40)

3 NaH2PO4/Na2HPO4 + 220 260 3679738 1073979 4,2 1,0 20 7,2 (ajustado
ACN (40:60) com H3PO4)

4 NaH2PO4/Na2HPO4 + 220 260 3683356 1065077 3,9 1,0 20 5,7
ACN (40:60)

5 C6H5Na3O7.2H2O 220 260 3539990 1687080 3,9 1,0 20 5,9
(pH=5)+ ACN (40:60)

6 C6H5Na3O7.2H2O 220 260 2348237 1061355 9,3 1,0 20 5,7
(pH=5) + ACN (60:40)

7 K2HPO4 + ACN 220 260 3828156 1083109 12,5 1,0 20 7,4 (ajustado
(60:40) com H3PO4)

8 KH2PO4 (pH=6) + 220 260 3896349 1156142 4,0 1,0 20 7,0
ACN (40:60)

9 KH2PO4 (pH=6) + 220 260 3941336 1123132 11,3 1,0 20 6,8
ACN (60:40)

10 KH2PO4 (pH=6) + 220 260 3800315 1088745 5,8 1,0 20 6,9
ACN (50:50)

Tabela 1. Desenvolvimento da Metodologia utilizando Temperatura do Forno 25 °C, Concentração de 200 ppm
e Diluições em Fase Móvel.
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sulta pública” na Farmacopéia Brasileira - 6° fas-
cículo.

A concentração analítica, o volume de in-
jeção e o fluxo selecionados foram 100 ppm, 20
µL e 1,0 mL/min., respectivamente. As diluições
foram feitas em água ultra-pura.

Os valores calculados para o número de pra-
tos teóricos, fator de cauda e fator de capacida-
de foram 9869,09; 1,31 e 4,60, respectivamente.

A metodologia selecionada apresenta um
menor custo e maior praticidade que os méto-
dos existentes no mercado 19-20. 

Validação da Metodologia Analítica para
Matéria-prima

Na robustez, para todas as modificações ana-
lisadas, os resultados foram tratados estatistica-
mente por análise de variância (ANOVA) one-
way ou teste t Student. Não foram evidenciadas
diferenças estatisticamente significativas, com
95% de confiança, entre as condições avaliadas,
indicando que o método é robusto 21. 

Na linearidade, a equação de regressão linear
obtida pelo método proposto foi y=5004,2x +
5071, onde y representa a área do pico no cro-
matograma e x representa a concentração de
Sulfato de Indinavir em ppm. Esta equação da
reta apresentou um erro puro de 0,0000292 o
qual foi  determinado na média quadrática.  

A análise de regressão linear pelo método
dos mínimos quadrados demonstrou um coefi-
ciente de correlação muito próximo da unidade
(0,9995), demonstrando que há correlação linear
entre as variáveis X e Y, o que significa que

Fase
λ1 λ2

TR Fluxo Volume de pH
Métodos Móvel

(nm) (nm)
A1 A2 (min) (mL/ Injeção da

(FM) min) (µL) FM

11 C6H5Na3O7.2H2O 220 260 4353757,7 2743118,3 14,1 1,0 50 5,96
(pH=5) + ACN (60:40)

12 C6H5Na3O7.2H2O + 220 260 3592604 2787743 4,0 1,0 50 6,16
ACN (40:60)

13 KH2PO4 (pH=6) + 220 260 1481699 643955 4,3 1,0 20 7,0
ACN (40:60)

14 KH2PO4 (pH=6) + 220 260 7669319 3334486 4,2 1,0 50 7,0
ACN (40:60)

15 C6H5Na3O7.2H2O - 260 - 1080326 4,1 1,0 20 6,10
(pH=5) + ACN (40:60)

16 C6H5Na3O7.2H2O - 260 - 518783 4,0 1,0 20 6,10
(pH=5) + ACN (40:60)

Tabela 2. Desenvolvimento da Metodologia utilizando Temperatura do Forno 40 °C, Concentração de 200 ppm
e Diluições em Fase Móvel (métodos 11 a 15) e Concentração de 100 ppm e Diluições em Água Ultra-pura (mé-
todo 16).

99,95% da variação total em torno da média é
explicada pela regressão, restando 0,05% para
ser explicado pelos resíduos. Construindo a ta-
bela da ANOVA, verificou-se através de testes F,
com 95% de confiança, que a regressão é esta-
tisticamente significativa e que não há evidên-
cias de falta de ajuste. Portanto, o método é li-
near em concentrações compreendidas entre 40
e 160 ppm 19. 

Os limites de detecção e de quantificação fo-
ram 0,5389 e 0,8165 ppm, respectivamente.

Nos três níveis analisados para a precisão, o
método proposto mostrou adequada precisão. 

Na repetitividade, o coeficiente de variação
(CV) apresentou um valor de 0,38%. 

Para a precisão intermediária, não foram evi-
denciadas diferenças estatisticamente significati-
vas entre analistas e dias, empregando-se o teste
t Student, com 95% de confiança. 

Na reprodutibilidade, como os resultados ob-
tidos para t calculado e t tabelado foram 1,375 e
2,228, respectivamente, não foi evidenciada di-
ferença estatisticamente significativa, com 95%
de confiança, entre os dois laboratórios, empre-
gando-se o teste t Student. 

Na Exatidão, empregando-se o teste t S t u -
dent, com 95% de confiança, não foram eviden-
ciadas diferenças estatisticamente significativas
entre os valores obtidos e os esperados.

Validação da Metodologia Analítica para
Cápsulas de Sulfato de Indinavir 

Foram feitas determinações com as mesmas
variações na robustez e os mesmos tratamentos
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estatísticos realizados na Validação da Metodo-
logia para Matéria-prima, para a precisão, repro-
dutibilidade e exatidão. 

Na análise do placebo, não foi detectada a
presença do pico do Sulfato de Indinavir o qual
apresenta um tempo de retenção em 4,0 (qua-
tro) minutos, comprovando a especificidade do
método (Figura 1).

CONCLUSÃO
O método apresentado não consta nas atuais

edições das Farmacopéias Brasileira e America-
na, e como tal, foi desenvolvido e validado se-
gundo a Legislação em vigor, Resolução - RE
899, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Os resultados obtidos mostram que o méto-
do atende aos requisitos de Boas Práticas de La-
boratório, pois apresenta a robustez, a precisão,
a reprodutibilidade e finalmente a confiabilidade
requerida para um método analítico.
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