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RESUMO. Este artigo descreve os resultados de um estudo de dissolução in vitro de cápsulas contendo
itraconazol na forma de peletes (100 mg). O itraconazol é um fármaco antifúngico, de admistração oral,
classificado como classe II pelo Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB). Por ser praticamente in-
solúvel em água, é provável que a solubilidade seja o fator limitante para a absorção deste fármaco. O ob-
jetivo deste estudo foi obter um método de dissolução apropriado, capaz de detectar possíveis diferenças
entre formulações originadas de diferentes laboratórios farmacêuticos. O método selecionado que utiliza
suco gástrico artificial sem adição de enzimas como meio de dissolução e aparato II (pá) a 100 rpm, apre-
sentou caráter discriminatório entre os produtos Referência, Genérico e Similar. A quantificação do fár-
maco dissolvido através de espectrometria a 255 nm atendeu aos critérios de validação de linearidade, es-
pecificidade, precisão e precisão.
SUMMARY. “Dissolution Study of Capsules Containing Itraconazol: Method Development and Validation”. This
article describes results of an in vitro study in which capsules containing itraconazole pellets (100 mg). The itra-
conazole is an antifungal drug, orally administrated, classified as class II by the Biopharmaceutical Classification
System (BCS). Practically insoluble in water, the solubility is probable the limiting factor for the absorption of the
drug. The aim of this study was obtain an appropriate dissolution method, capable to detect possible differences
among different formulations of several pharmaceutical laboratories. The selected method using artificial gastric
juice without enzymes as dissolution media and apparatus II (paddle) at 100 rpm, presented discriminatory effect
among the products Reference, Generic and Similar. The quantification of dissolved drug by the spectrometry de-
termination at 255 nm accepts the validation criteria’s of linearity, specificity, precision and accuracy.

INTRODUÇÃO 
O estudo de dissolução in vitro é uma ferra-

menta fundamental que vem sendo utilizada pa-
ra o controle de qualidade lote-a-lote dos medi-
camentos, como guia no desenvolvimento de
novas formulações e para assegurar a qualidade
e desempenho do produto após alterações de
fabricação 1.

Existem três categorias de ensaios de disso-
lução para medicamentos de liberação imediata:
ensaio de dissolução de um único ponto; ensaio
de dissolução de dois pontos e perfis de disso-
lução, que permitem avaliar e comparar a cinéti-
ca de dissolução e a eficiência de dissolução de
um determinado produto 2,3.

A absorção de fármacos a partir de formas far-
macêuticas sólidas administradas por via oral de-
pende da liberação do fármaco da sua forma far-
macêutica, da sua dissolução ou solubilização em
condições fisiológicas e da sua permeabilidade
através das membranas do trato gastrintestinal.
Devido à natureza crítica da liberação e da disso-
lução, o estudo de dissolução in vitro pode ser
relevante para prever a desempenho in vivo 4.

O itraconazol é um fármaco antifúngico de
administração oral, que possui espectro de ação
mais amplo em relação aos outros agentes anti-
fúngicos, além de características farmacocinéti-
cas interessantes em relação à distribuição teci-
dual 5. 
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Apresenta baixa solubilidade e alta permea-
bilidade, desta forma é classificado como classe
II pelo Sistema de Classificação Biofarmacêutica
(SCB) 6. Por ser praticamente insolúvel em água,
é provável que a solubilidade seja o fator limi-
tante para a sua absorção 5-9. 

Encontra-se comercialmente disponível na
forma de cápsulas contendo peletes do fármaco.
Os peletes são produzidos com a finalidade de
promover o aumento da solubilidade do itraco-
nazol, através da obtenção de dispersão sólida
do fármaco em hidroxipropilmetilcelulose
(HPMC) pela utilização de solventes orgânicos.
Este processo promove a redução do tamanho
da partícula do fármaco resultando em um au-
mento da solubilidade 6,8,10,11. 

O objetivo do desenvolvimento do método
de dissolução é a obtenção de um método dis-
criminatório, que seja capaz de detectar dife-
renças entre formulações, como características
do princípio ativo farmacêutico (ex. tamanho de
partícula, forma cristalina, densidade aparente),
composição da forma farmacêutica (ex. teor do
fármaco, tipo e quantidade de excipientes), tec-
nologia de fabricação (ex. força de compressão,
equipamentos), condições de estabilidade (tem-
peratura, umidade). Além disso, é desejável que
o método de dissolução apresente correlação in
vitro-in vivo 12.

O presente trabalho teve por objetivo obter
um método de dissolução adequado à disso-
lução de cápsulas contendo itraconazol na for-
ma de peletes, capaz de detectar possíveis dife-
renças entre formulações provenientes de diver-
sos laboratórios farmacêuticos.

MATERIAL E MÉTODO
Amostras

Durante as etapas de desenvolvimento do
método de dissolução e validação analítica fo-
ram utilizadas cápsulas de Sporanox® (Janssen-
Cilag) contendo 100mg de itraconazol, lote:
400148. Os ensaios foram realizados após apro-
ximadamente 1 ano de fabricação deste lote.

Os estudos comparativos dos perfis de disso-
lução de diferentes produtos comercialmente
disponíveis foram realizados utilizando lotes re-
cém fabricados de cápsulas contendo 100 mg de
itraconazol dos seguintes produtos: a) Referên-
cia (R) - Laboratório Janssen-Cilag (Sporanox®),
lote: 400143, b) Genérico (G) - lote: 1514410; c)
Similar (S) - lote: 05D426.

Padrão de referência
Como padrão referência secundário foi em-

pregada a matéria-prima Itraconazol com pureza

superior a 99%, fornecido pela Janssen-Cilag,
padronizada contra o padrão primário USP.

Reagentes
Foram empregados os seguintes reagentes

de grau analítico de pureza: ácido clorídrico fu-
megante 37%; metanol grau HPLC, cloreto de
Sódio, Tween 20, lauril sulfato de sódio, fosfato
de potássio monobásico, acetato de sódio.

Equipamentos
Dentre os equipamentos e acessórios utiliza-

dos estão: aparelho de dissolução Hanson Rese-
arch, modelo SR8 Plus; amostrador automático
de dissolução Hanson Research, modelo Auto
Plus Multifill; preparador de meio de dissolução
Hanson Research, modelo Media Mate; espec-
trofotômetro UV-visível Agilent, modelo 8453;
cubeta de quartzo 0,2 cm para análise espectro-
fotométrica; filtro para amostragem de disso-
lução, Technicon, 10 µm.

Desenvolvimento do método de dissolução
As cápsulas de Itraconazol do medicamento

referência Sporanox® foram submetidas aos en-
saios de dissolução sob diversas condições ex-
perimentais apresentadas na Tabela 1.

As concentrações de itraconazol dissolvido
foram obtidas por comparação dos valores de
absorbância com a reta de calibração, construí-
da a partir das soluções padrão preparadas nas
seguintes concentrações: 11,11 µg/mL, 22,22
µg/mL, 88,89 µg/mL, 100,00 µg/mL, 111,11
µg/mL, 122,22 µg/mL e 133,33 µg/mL. 

Para preparação das soluções padrão de re-
ferência, transferiu-se quantitativamente a
substância química de referência para um balão
volumétrico de 500 mL, adicionou-se cerca de
20 mL de metanol, aqueceu-se em Banho Maria
a 60 °C até dissolução do Itraconazol. Adicio-
nou-se cerca de 200 mL de meio de dissolução.
Agitou-se a solução por 30 minutos em agitador
mecânico e completou-se o volume com o meio
de dissolução.

Comparação dos perfis de dissolução
Os perfis de dissolução obtidos durante o

desenvolvimento do método foram comparados
através do cálculo do fator de semelhança (f2).
Os perfis obtidos dos produtos Referência, Ge-
nérico e Similar, foram comparados através de:
fator de semelhança (f2) e eficiência de disso-
lução (ED%).

Fator de semelhança (f2)
A comparação dos perfis de dissolução foi
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determinada pelo método modelo independente
através do cálculo do fator f2. Para realizar o
cálculo utilizou-se 7 pontos de amostragem (10,
15, 20, 30, 40, 50 e 60 min), com 6 determi-
nações de cada ponto. O fator de similaridade é
o logaritmo recíproco da transformação da raiz
quadrada a soma do erro quadrado e indica a
média da similaridade da porcentagem de disso-
lução entre duas curvas [Eq. 1]:

f2 = 50 • log {[1+(l/n)Σt=1
n(Rt–Tt)

2]-0.5 • 100}   [1]

Onde n é o número de tempos de coleta, Rt
é a porcentagem dissolvida do produto referên-
cia no tempo t e Tt é a porcentagem dissolvida
do produto Teste no tempo t.

De acordo com a literatura, para duas curvas
serem consideradas similares, os valores de f2 de-
vem ser próximos a 100. Geralmente valores de f2
acima de 50 (50-100) determinam a similaridade
ou equivalência entre os perfis e assim, a desem-
penho dos produtos Teste e Referência 13-18.

Eficiência de dissolução (ED%)
Para calcular ED%, os valores obtidos de

porcentagens de dissolução versus tempo foram
extrapolados a t=0. A partir da curva de disso-
lução obtida, foram determinados os valores de
área sob da curva (ASC) dos perfis de disso-
lução de itraconazol no intervalo de tempo (t),
pelo método dos trapezóides 19. A eficiência de
dissolução foi determinada através da razão en-
tre a área sob da curva de dissolução no inter-
valo de tempo entre 0 e 60 minutos (ASC 0-60
minutos) e a área total do retângulo (ATR) defi-
nido pela ordenada (100% de dissolução) e pela
abscissa (tempo = 60 minutos). A ED% foi ex-

Temperatura 37 ± 0,5 °C

Sistemas de agitação 1 (cesta), 2 (pá)

Velocidades 50, 75 e100 rpm

Acessório âncora

Meios de dissolução suco gástrico artificial sem adição de enzimas;
suco gástrico artificial sem adição de enzimas + Tween 0,5 %;
suco gástrico artificial sem adição de enzimas + Tween 1 %;
suco gástrico artificial sem adição de enzimas + LSS 0,25 %;
suco gástrico artificial sem adição de enzimas + LSS 0,5 %

Volume do meio 900 mL

Alíquota amostrada 15 mL

Tempo de amostragem 10, 15, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos

Detecção Espectrofotometria UV (255 nm)

Tabela 1. Condições experimentais para a determinação do perfil de dissolução de itraconazol.

pressa em porcentagem e pode ser definida pe-
la Eq. [2]:

ASC (0-60)   
ED (%)= x 100 % [2]

ATR

Os resultados referentes à ED% para os pro-
dutos avaliados foram submetidos à análise de
variância One-Way (ANOVA). Valores de p <
0,05 foram considerados estatisticamente signifi-
cativos em um intervalo de 95% de confiança 20.

Validação do método analítico
Linearidade

Para a avaliação da linearidade do método
foi construída uma reta de calibração nas con-
centrações equivalentes a: 20, 80, 90, 100, 110 e
120% da concentração do conteúdo de uma
cápsula (100 mg) de itraconazol contida em 900
mL de meio de dissolução. As soluções foram
preparadas para se obter as concentrações finais
de: 22,22 µg/mL, 88,89 µg/mL, 100,00 µg/mL,
111,11 µg/mL, 122,22 µg/mL e 133,33 µg/mL
respectivamente. Todas as soluções foram pre-
paradas em triplicata. Os resultados obtidos fo-
ram avaliados utilizando o software Minitab®,
versão 14.

Exatidão
As soluções correspondentes a 20%, 80% e

120% da concentração da solução padrão re-
ferência de itraconazol foram avaliadas quanto à
sua concentração obtida e calculou-se média
das três concentrações. A concentração de 20%
foi escolhida como mínima para atender exa-
tidão do método devido aos baixos valores de
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dissolução obtidos nos primeiros pontos de
amostragem do perfil de dissolução, a concen-
tração de 80% foi escolhida como intermediária
e a concentração de 120% foi escolhida como
máxima, em caso de valores de dissolução su-
periores a 100%.

A exatidão (E) pode ser calculada pela [Eq. 3].

Co x 100
E = [3]

Ct

Onde: Co = Concentração obtida, Ct = Con-
centração teórica

Precisão
Para  a  avaliação da precisão,  as soluções

correspondentes a 20, 80 e 120% da concen-
tração da solução padrão de referência de itra-
conazol foram avaliadas quanto ao coeficiente
de variação (CV), conforme a  [Eq. 4].

DP x 100
CV = [4]

Média

Onde: DP = Desvio padrão

Especificidade e seletividade
Foram obtidos espectros de absorção na re-

gião UV-Visível das soluções placebo, padrão e
amostra a fim de verificar se havia interferência
das formulações na determinação espectrofoto-
métrica do itraconazol. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Não há monografia de dissolução de cápsu-

las contendo itraconazol publicada em compên-
dios oficiais. Portanto, um dos objetivos deste
trabalho foi o desenvolvimento de metodologia
para ser empregada em estudos de dissolução
deste medicamento.

O itraconazol é uma base fraca (pka = 3,7) e
apresenta melhor dissolução em meio ácido. A
maioria dos trabalhos publicados cita a utili-
zação 900 mL de suco gástrico artificial sem
adição de enzimas (pH 1,2) como meio de dis-
solução e sistema de agitação de pás (aparato
2), a 100 rpm 6,8,10,11, 21,22.

A adição de tensoativos ao meio de disso-
lução é um artifício utilizado para aumentar a
solubilidade dos peletes de itraconazol, meios
de dissolução aquosos sem adição de tensoati-
vos são preferíveis, mas em alguns casos sua
adição é indicada para aumentar a probabilidade
de estabelecer correlação in vitro-in vivo 12,23-25.

Assim, considerando a baixa solubilidade do
fármaco em estudo, avaliou-se a influência de

alguns tensoativos adicionados ao meio de dis-
solução, sobre as cápsulas contendo itraconazol
na forma de peletes. Para isso, foram realizados
ensaios utilizando os tensoativos: Tween 20 e
lauril sulfato de sódio (LSS), os quais foram adi-
cionados ao meio de dissolução suco gástrico
artificial sem adição de enzimas.

Os resultados apresentados na Fig. 1 refe-
rem-se aos perfis de dissolução obtidos com a
utilização do aparato pá a 100 rpm em diferen-
tes meios de dissolução. Observa-se que a
adição de tensoativos aumentou a dissolução do
itraconazol a partir de 15 min de ensaio. Porém
após 40 minutos de dissolução, os resultados
obtidos com a adição de tensoativos ao meio de
dissolução apresentaram semelhanças ao perfil
de dissolução obtido com suco gástrico artificial
como meio de dissolução. Todos os resultados
indicaram a dissolução do itraconazol superior a
80% após 60 minutos (Fig. 1). A análise estatísti-
ca através o cálculo do fator de semelhança (f2),
indicou semelhança entre os perfis, pois apre-
sentaram valores de f2 entre 50 e 100, demons-
trando que não houve diferenças significativas
entre os mesmos, nas condições experimentais
adotadas (Tabela 2). Entre os meios de disso-
lução avaliados, o suco gástrico artificial é o
mais recomendado, pois seus resultados foram
considerados semelhantes aos obtidos com o
emprego dos meios de dissolução adicionados
de tensoativos, apresentando, no entanto, um
perfil mais gradual e, portanto um maior poder
discriminatório (Fig. 1).

Com o emprego do aparato pá com veloci-
dades de agitação de 50 rpm e 75 rpm obtive-

Figura 1. Porcentagens de itraconazol dissolvido em
suco gástrico artificial (SG), suco gástrico artificial adi-
cionado de Tween 20 e suco gástrico artificial adicio-
nado de Lauril Sulfato de Sódio (LSS), utilizando pá
(aparato II) a 100 rpm, a partir de cápsulas de Itraco-
nazol 100 mg, medicamento referência. Os valores
correspondem à média de 6 determinações.
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ram-se porcentagens de dissolução inferiores a
80% após 60 min. (Fig 2). A utilização de veloci-
dade de agitação de 50 rpm levou a diferenças
estatísticas significativas em relação às outras
condições de agitação e aparato avaliadas neste
estudo, pois os valores de f 2 foram menores
que 50 em todas as comparações (Tabela 1). Es-
se comportamento também foi observado para
algumas condições em que a rotação de 75 rpm

Condição avaliada f2

SG, 100 rpm, pá x SG + 1%Tween, 100 rpm, pá 57,4
SG, 100 rpm, pá x SG + 1%Tween, 50 rpm, pá 28,9
SG, 100 rpm, pá x SG + 1%Tween, 75 rpm, pá 70,6
SG, 100 rpm, pá x SG + 1%Tween, 75 rpm, pá + âncora 54,9
SG, 100 rpm, pá x SG + 1%Tween, 100 rpm, pá + âncora 60,4
SG, 100 rpm, pá x SG + 1%Tween, 100 rpm, cesta 57,9
SG, 100 rpm, pá x SG + 0,25% LSS, 100 rpm, pá 50,8
SG, 100 rpm, pá x SG + 0,5% LSS, 75 rpm, pá 66,0
SG, 100 rpm, pá x SG + 0,5% LSS, 100 rpm, pá 57,8
SG + 1%Tween, 100 rpm, pá x SG + 1%Tween, 50 rpm, pá 47,4
SG + 1%Tween, 100 rpm, pá x SG + 1%Tween, 75 rpm, pá 50,7
SG + 1%Tween, 100 rpm, pá x SG + 1%Tween, 75 rpm, pá + âncora 47,5
SG + 1%Tween, 100 rpm, pá x SG + 1%Tween, 100 rpm, pá + âncora 61,6
SG + 1%Tween, 100 rpm, pá x SG + 1%Tween, 100 rpm, cesta 65,5
SG + 1%Tween, 100 rpm, pá x SG + 0,25% LSS, 100 rpm, pá 70,7
SG + 1%Tween, 100 rpm, pá x SG + 0,5% LSS, 75 rpm, pá 52,4
SG + 1%Tween, 100 rpm, pá x SG + 0,5% LSS, 100 rpm, pá 75,7
SG + 1%Tween, 50 rpm, pá x SG + 1%Tween, 75 rpm, pá 31,7
SG + 1%Tween, 50 rpm, pá x SG + 1%Tween, 75 rpm, pá + âncora 33,6
SG + 1%Tween, 50 rpm, pá x SG + 1%Tween, 100 rpm, pá + âncora 28,1
SG + 1%Tween, 50 rpm, pá x SG + 1%Tween, 100 rpm, cesta 27,4
SG + 1%Tween, 50 rpm, pá x SG + 0,25% LSS, 100 rpm, pá 23,4
SG + 1%Tween, 50 rpm, pá x SG + 0,5% LSS, 75 rpm, pá 30,2
SG + 1%Tween, 50 rpm, pá x SG + 0,5% LSS, 100 rpm, pá 25,7
SG + 1%Tween, 75 rpm, pá x SG + 1%Tween, 75 rpm, pá + âncora 63,5
SG + 1%Tween, 75 rpm, pá x SG + 1%Tween, 100 rpm, pá + âncora 60,1
SG + 1%Tween, 75 rpm, pá x SG + 1%Tween, 100 rpm, cesta 54,1
SG + 1%Tween, 75 rpm, pá x SG + 0,25% LSS, 100 rpm, pá 44,9
SG + 1%Tween, 75 rpm, pá x SG + 0,5% LSS, 75 rpm, pá 75,5
SG + 1%Tween, 75 rpm, pá x SG + 0,5% LSS, 100 rpm, pá 53,2
SG + 1%Tween, 75 rpm, pá + âncora x SG + 1%Tween, 100 rpm, pá + âncora 59,9
SG + 1%Tween, 75 rpm, pá + âncora x SG + 1%Tween, 100 rpm, cesta 54,9
SG + 1%Tween, 75 rpm, pá + âncora x SG + 0,25% LSS, 100 rpm, pá 44,4
SG + 1%Tween, 75 rpm, pá + âncora x SG + 0,5% LSS, 75 rpm, pá 60,8
SG + 1%Tween, 75 rpm, pá + âncora x SG + 0,5% LSS, 100 rpm, pá 50,9
SG + 1%Tween, 100 rpm, pá + âncora x SG + 1%Tween, 100 rpm, cesta 64,8
SG + 1%Tween, 100 rpm, pá + âncora x SG + 0,25% LSS, 100 rpm, pá 56,1
SG + 1%Tween, 100 rpm, pá + âncora x SG + 0,5% LSS, 75 rpm, pá 65,5
SG + 1%Tween, 100 rpm, pá + âncora x SG + 0,5% LSS, 100 rpm, pá 70,7
SG + 1%Tween, 100 rpm, cesta x SG + 0,25% LSS, 100 rpm, pá 60,5
SG + 1%Tween, 100 rpm, cesta x SG + 0,5% LSS, 75 rpm, pá 53,5
SG + 1%Tween, 100 rpm, cesta x SG + 0,5% LSS, 100 rpm, pá 68,3
SG + 0,25% LSS, 100 rpm, pá x SG + 0,5% LSS, 75 rpm, pá 46,6
SG + 0,25% LSS, 100 rpm, pá x SG + 0,5% LSS, 100 rpm, pá 66,6
SG + 0,5% LSS, 75 rpm, pá x SG + 0,5% LSS, 100 rpm, pá 56,4

Tabela 2. Valores de fator de semelhança (f2) calculados a partir dos perfis de dissolução de cápsulas de Itraco-
nazol 100 mg, medicamento referência durante o desenvolvimento do método analítico. 

foi empregada. Dessa forma, em função dos re-
sultados obtidos, pode-se sugerir que a rotação
mais indicada para essa forma farmacêutica é
100 rpm. 

O sistema de agitação de cesta com veloci-
dade de agitação de 100 rpm também foi avalia-
do, a análise estatística apontou semelhança em
relação à utilização ao aparato pá a 100 rpm e
75 rpm (Tabela 2). Entretanto, observou-se que
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os resíduos das cápsulas obstruíram a malha das
cestas dificultando o processo de dissolução das
mesmas, o que gerou resultados de dissolução
inferiores a 80% após 60 minutos de ensaio (Fig.
3). Devido aos resultados baixos de dissolução
obtidos com a utilização de cestas, determinou-
se o aparato pá como o mais adequado.

Para evitar a flutuação das cápsulas no meio
de dissolução, foram obtidos perfis com sistema
de rotação de pá e utilização de âncoras com
velocidade de agitação de 75 rpm e 100 rpm. A
análise estatística apontou semelhanças entre a
maioria dos perfis avaliados no estudo (Tabela
2). Porém, com a utilização de äncoras houve
aglomeração dos peletes ao redor das mesmas,

Figura 2. Porcentagens de fármaco dissolvido em su-
co gástrico artificial (SG) adicionado de Tween 20 e
suco gástrico artificial adicionado de lauril sulfato de
sódio (LSS), utilizando pá (aparato II) a 50 rpm e 75
rpm, a partir de cápsulas de Itraconazol 100 mg, me-
dicamento referência. Os valores correspondem à
média de 6 determinações.

 

Figura 3. Porcentagens de fármaco dissolvido em su-
co gástrico artificial (SG) adicionado de Tween 20,
utilizando cesta (aparato I) a 100 rpm e pá (aparato
II) com âncora a 75 rpm e 100 rpm, a partir de cápsu-
las de Itraconazol 100 mg, medicamento referência.
Os valores correspondem à média de 6 determi-
nações.

gerando resultados de dissolução inferiores a
80% após 60 minutos (Fig. 3). 

Os resultados obtidos sugerem que o méto-
do de dissolução mais adequado para as cápsu-
las contendo itraconazol na forma de peletes é
o que utiliza suco gástrico artificial artificial co-
mo meio de dissolução e aparato pá com velo-
cidade de agitação de 100 rpm.

O poder discriminatório do método foi ava-
liado através da comparação dos perfis de disso-
lução dos produtos Referência, Genérico e Simi-
lar, apresentados na Fig. 4. Os três produtos
apresentaram valores de dissolução superiores a
80% após 60 min. No entanto, a análise estatísti-
ca dos perfis indicou diferenças entre os mes-
mos.

Através do cálculo de f2 concluiu-se que os
perfis de dissolução dos produtos Referência e
Genérico foram semelhantes (valor de f 2 =
51,4). Já na comparação entre os produtos Re-
ferência e Similar, obteve-se f2 igual a 28,4, o
que leva à conclusão que os mesmos não são
semelhantes.

O cálculo da eficiência de dissolução tam-
bém apontou diferenças entre os perfis de dis-
solução dos produtos Referência (72,61% ±
2,14), Genérico (64,47 ± 3,43) e Similar (47,67 ±
6,39). A análise de variância dos resultados de
ED% apontou diferenças entre os produtos Re-
ferência x Genérico, Referência x Similar e Ge-
nérico x Similar, pois todos apresentaram resul-
tados de p iguais a 0,00 (p < 0,05). 

Validação do método analítico
O método analítico por espectroscopia UV

foi validado quanto ao teor de fármaco dissolvi-

Figura 4. Perfis de dissolução de cápsulas de itraco-
nazol (100 mg), a partir dos produtos Referência, Ge-
nérico e Similar em suco gástrico artificial artificial pH
1.2, a 37± 0.5 °C, velocidade de agitação de 100 rpm
utilizando método de pá. Os valores correspondem à
média de 12 determinações.
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do. Este foi considerado linear, pois se obteve
coeficiente de determinação - r2 igual a 1,000.
Verificou-se também que a interseção da reta
apresenta valor não significativo, p > 0,05, com
uma equação da reta: y = 0,0059x - 0,0005.

O método mostrou-se específico, já que não
houve interferência do placebo no pico de ab-
sorção máxima do itraconazol que foi definido
em 255 nm.

As soluções correspondentes a 20, 80 e 120%
da concentração da solução padrão referência de
itraconazol foram avaliadas quanto a sua concen-
tração obtida e a média das três concentrações.
Verificou-se uma variação da recuperação indivi-
dual entre 99,1 a 100,2% e a média das recupe-
rações entre 99,6 a 100,0%. Estes valores, segun-
do a farmacopéia americana, são satisfatórios e
comprovam a exatidão do método 26.

Os coeficientes de variação obtidos foram de
0,9%, 0,4% e 0,2% correspondentes às soluções
de 20, 80 e 120% da concentração da solução
padrão referência de itraconazol. Coeficientes
de variação menor que 5% são considerados
aceitáveis, comprovando a precisão do método
espectrofotométrico UV para quantificação de
itraconazol no ensaio de dissolução 26.

CONCLUSÃO
O método desenvolvido foi adequado à aná-

lise de dissolução de cápsulas contendo itraco-
nazol, pois apresentou poder discriminatório en-
tre diferentes produtos e atendeu aos critérios
de validação de método apresentando linearida-
de, especificidade, precisão e exatidão.

Comparando-se os produtos Referência, Ge-
nérico e Similar conclui-se que apenas o produ-
to Genérico é semelhante ao produto Referência
através da análise do fator de semelhança (f2),
entretanto os produtos Referência, Genérico e
Similar não foram considerados semelhantes
através da análise de eficiência de dissolução.
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