
805ISSN 0326-2383

PALAVRAS CHAVE: β-lapachona, Método espectrofotométrico, Teste de dissolução.
KEY WORDS: β-lapachone, Dissolution test, Spectrophotometric method.

* Autor a quem correpondência deve ser enviada: E-mail: marcilio@ef.ufop.br

Latin American Journal of Pharmacy
(formerly Acta Farmacéutica Bonaerense)

Lat. Am. J. Pharm. 28 (6): 805-11 (2009)

Original Article

Received: May 12,  2009
Accepted: July 4, 2009

Validação da Metodologia Analítica e Desenvolvimento
do Teste de Dissolução para o Antineoplásico Beta-Lapachona

Marcílio S.S. CUNHA-FILHO 1*, César A.T. GONÇALVES 2, Paulo R. SANTOS SOARES 2,
Lívia C.L. SÁ-BARRETO 3, Ramón MARTINEZ-PACHECO 3 & Mariana LANDÍN 3

1 Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP),
Rua Costa Sena, Nº 171, Centro, 35400-000, Ouro Preto-MG, Brasil

2 Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra, Rua do Norte, 3000-295, Coimbra, Portugal
3 Departamento de Farmácia y Tecnologia Farmacêutica, Facultad de Farmácia,

Universidade de Santiago de Compostela (USC), 15782, Espanha

RESUMO. A β-lapachona (βLAP) é um fármaco antitumoral recentemente avaliado em ensaios clínicos
com promissores resultados preliminares. O objetivo deste estudo foi validar um método espectrofotomé-
trico para a rotina de doseamento de βLAP e aplicá-lo no desenvolvimento de um teste de dissolução para
formas farmacêuticas sólidas contendo βLAP. Foi desenvolvido um método analítico robusto, linear, pre-
ciso e exato, validado de acordo com as normas oficiais. O método demonstrou seletividade em presença de
excipientes farmacêuticos e apresentou limites de detecção e quantificação adequados para quantificação
do fármaco em baixas concentrações, necessário para cinéticas de dissolução e validações de limpeza. O
método de dissolução proposto nas condições SINK foi seletivo frente a formulações com diferentes perfis
de dissolução. 
SUMMARY. Validation of analytical method and development of dissolution test for the antineoplastic beta-lapa-
chone. β-lapachone (βLAP) is a novel anticancer drug, recently evaluated on clinical trials with promising pre-
liminary results. The aim of the present study was to validate a spectrophotometric method for the routine assay
of βLAP and apply to the development of a dissolution test for βLAP solid dosage form. A robust, linear, precise
and accurate analytical method was validated according to official requirements. The method demonstrated se-
lectivity against pharmaceutical excipients and presented suitable detection and quantification limits for drug
quantification in low concentrations, as required for dissolution kinetics and cleaning validation. The dissolution
method proposed in SINK conditions was selective against formulation with different dissolution profiles. 

INTRODUÇÃO
O fitofármaco β-lapachona (βLAP) é uma

naftoquinona (Fig. 1) encontrada como consti-
tuinte minoritário em extratos da casca do caule
do ipê roxo (Tabebuia avellanedae Lor), árvore
de grande incidência no Brasil 1. Sua produção
em larga escala é realizada através da ciclização
ácida do lapachol, composto natural mais abun-
dante nos extratos de ipê roxo 2. 

Nos últimos anos a βLAP tem sido ampla-
mente estudada devido ao seu promissor poten-
cial farmacológico frente a diferentes doenças.
Descreve-se para esta molécula uma potente ati-
vidade antiviral, antifúngica, antibacteriana, anti-

inflamatória e antitripanossômica, com destaque
para seu potencial antitumoral, em especial,
diante de neoplasias resistentes aos tratamentos
convencionais 3-6.

Estudos in vitro e in vivo demonstram que a
βLAP atua através de um mecanismo inovador

Figura 1. Estrutura molecular da β-lapachona.
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de ativação celular direta dos checkpoints pro-
vocando a apoptose em neoplasias de ciclo ce-
lular lento, como os cânceres de próstata, cólon,
ovário e mama 7,8. Estudos clínicos de fase 1 e 2
com a βLAP foram recentemente reportados
com resultados encorajadores. Atualmente estão
em andamento estudos de fase 3, conduzidos
pela multinacional farmacêutica Hoffman-La Ro-
che, e espera-se que em pouco tempo este me-
dicamento esteja disponível no mercado 9.

Do ponto de vista tecnológico e industrial, a
βLAP apresenta propriedades físico-químicas
que podem limitar sua biodisponibilidade e efi-
cácia terapêutica. Este fármaco possui elevada
permeabilidade, porém limitada solubilidade
aquosa, o que o situa, dentro da classificação
biofarmacêutica, como um fármaco tipo II 10.
Sua deficiente solubilidade nos fluidos aquosos
tem sido contornada com a formação de com-
plexos de inclusão com ciclodextrinas e com o
desenvolvimento de formulações contendo
agentes hidrossolubilizantes 11,12.

Apesar de sua iminente introdução no mer-
cado, este medicamento ainda não consta nos
compêndios oficiais ou farmacopéias. O objeti-
vo deste trabalho é complementar os dados
existentes na literatura, propondo um método
de doseamento da βLAP para utilização na roti-
na de laboratórios de controle de qualidade e
um método de dissolução para as formas farma-
cêuticas sólidas contendo este fármaco.

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais 

β-lapachona (βLAP) lote L503 doada pelo La-
boratório Farmacêutico do Estado de Pernambu-
co – LAFEPE, com pureza estimada por DSC e
HPLC em 99,9% e β-lapachona, padrão primário
sigma, lote 083k1337. Beta-ciclodextrina Klepto-
se® (βCD) e Metil-beta-ciclodextrina randomiza-
da Kleptose-Crysmeb® (RMβCD) com grau de
substituição de 0,57 fornecidas pela empresa
Roquette; Hidroxi-propil-beta-ciclodextrina
(HPβCD) com grau de substituição de 2,7 doada
pela Janssen Pharmaceutica e Sulfo-butileter-be-
ta-ciclodextrina (SBβCD) de grau de substituição
de 1,0 da empresa Cydex. Também foram utili-
zados os materiais Hidroxi-propil-metil-celulose
Methocel Premium 100LV (HPMC) cedido pela
Colorcon; Lauril sulfato de sódio (LSS) fornecido
pela Sigma-Aldrich e Celulose Microcristalina PH
101 (Avicel) conseguido por Guinama.

Os solventes usados foram: Etanol absoluto
PA Panreac®, Etanol absoluto PRS Panreac® e
Etanol 96° Montplet Bitrex®.

Validação do método analítico
Descrição do método analítico

As amostras de βLAP utilizadas na validação
foram preparadas a partir de uma solução esto-
que obtida pesando-se o fármaco cristalino e so-
lubilizando-o em etanol. Diluições a partir da
solução estoque foram efetuadas utilizando eta-
nol:água (50:50). A concentração de trabalho
(nominal) foi estabelecida em 4 µg/mL. A absor-
bância das amostras foi medida no comprimen-
to de onda de máxima absorção a 257 nm utili-
zando um espectrofotômetro UV-Visível modelo
Agilent® 8453, com detector fotodiodo acopla-
do ao software 845 X UV-Visible System. Proce-
deu-se a validação do método analítico seguin-
do as normas oficiais, tal como se descreve a se-
guir 13-15.

Robustez
Determinado através da variação em parâme-

tros considerados críticos para um método analí-
tico espectrofotométrico. As análises foram reali-
zadas na concentração nominal do fármaco e
em triplicata aleatorizada. Cada fator de variação
foi analisado estatisticamente por análise de va-
riância (ANOVA), conforme descrito.

A influência na composição da solução utili-
zada na diluição das amostras (etanol/água
50:50) foi avaliada analisando as proporções
40:60 e 60:40 solvente orgânico/água. A qualida-
de analítica do solvente orgânico também foi
considerada como parâmetro de robustez, sen-
do estudada através da utilização de etanol ab-
soluto ultra-puro (PRS), etanol absoluto para
análise laboratorial (PA) e etanol comercial 96
°GL. 

Outro parâmetro avaliado foi o tipo de cube-
ta de análise. Foram testadas cubetas de quartzo
de 3mL e de 1mL e cubeta de plástico de 3 mL.
Neste caso, todas as análises foram realizadas
com a mesma amostra na concentração nominal
e em triplicata. 

O quarto fator experimental comprovado na
robustez do método foi a estabilidade luminosa
do fármaco durante o período de análise, uma
vez que, segundo estudos realizados, a βLAP é
sensível a luz, especialmente em solução 10. Pa-
ra tanto, amostras da solução de fármaco, à con-
centração nominal, foram expostas à iluminação
artificial, doseadas nos tempos 0, 3 e 6 horas e
comparadas com alíquotas protegidas da luz. Ao
final do experimento as amostras foram analisa-
das por HPLC por método previamente validado
16.
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Seletividade
A seletividade do método espectrofotométri-

co proposto foi testada frente a prováveis adju-
vantes farmacêuticos incorporados nas matrizes
medicamentosas de βLAP 11,12. Foram testadas
amostras de fármaco à concentração nominal na
presença e na ausência dos seguintes interferen-
tes: algumas variedades dos agentes solubilizan-
tes ciclodextrinas na concentração de 0,5% -
βCD, HPβCD, SBβCD e RMβCD; e frente ao po-
límero hidrofílico HPMC na concentração de
0,5%. Todas as análises foram feitas em sextupli-
cata e os resultados encontrados foram expres-
sos em discrepância (D) de acordo com a equa-
ção [1] 13: 

D (%) = (Cf – Ci)/Ci x 100 [1]

onde: Cf = resposta do fármaco na presença do
interferente e Ci = resposta do fármaco sem in-
terferente.

Linearidade
Determinou-se a linearidade do método a

partir da construção de três curvas de calibração
usando sete pontos com valores de concentra-
ção do fármaco situados no intervalo de 2 a 8
µg/ml. A linearidade foi analisada por regressão
linear calculada pelo método dos mínimos qua-
drados. O teste de proporcionalidade foi realiza-
do pelo teste t-Student, assim como o teste de
significado estatístico do coeficiente angular. O
fator de resposta foi calculado com base nos
coeficientes de variação. O teste de análise de
variância (ANOVA) foi realizado para provar a
relação entre as variáveis, a homogeneidade das
variâncias e a normalidade dos resíduos.

Precisão
A precisão do método analítico foi avaliada a

dois níveis: repetibilidade (instrumental e do
método) e precisão intermédiaria. A repetibilida-
de instrumental (RI) foi estudada através de dez
leituras consecutivas da mesma amostra de
βLAP à concentração nominal. A variabilidade
instrumental foi determinada através do coefi-
ciente de variação das respostas obtidas. 

A repetibilidade do método foi estimada ava-
liando-se três níveis de concentração do fárma-
co (2, 4 e 8 µg/ml), correspondendo às concen-
trações de 50, 100 e 200% da concentração no-
minal. Cada nível de concentração foi avaliado
em triplicata através de seus coeficientes de va-
riação. A partir da repetibilidade do método foi
estimado o número de replicados mais apropria-
do para o método de ensaio no intervalo de

aceitação de 99-101% de acordo com a equação
[2]:

CV = | 100 – LA | * √n / Z [2]

onde: CV = coeficiente de variação; LA = valor
limite aceito; n = número de replicados indica-
do; Z (α = 0,01) = 2,58.

A precisão intermediária foi estudada por
dois operadores, em diferentes dias e empre-
gando distintas aparelhagens. As análises foram
realizadas em triplicata e cada grupo de análise
foi avaliado através dos testes de análise de va-
riância (ANOVA) e teste de mínima significância
conforme descrito em apartado a seguir. 

Exatidão
Foi determinada avaliando três níveis de

concentração do fármaco (2, 4 e 8 µg/ml) em
triplicata, sendo calculado o percentual de recu-
peração avaliado pelo teste t-Student. 

Limite de quantificação e Limite de detecção
Os limites de quantificação (LQ) e de detec-

ção (LD) do método foram estimados a partir do
ruído de base, calculando-se o desvio padrão
obtido das leituras consecutivas de dez brancos
(solvente etanol:água) e aplicando-se a equação
[3]:

LD ou LQ= K x DP / b [3]

onde: K = constante a qual se atribui o valor de
10 para o limite de quantificação e o valor de 3
para o limite de detecção; DP = desvio padrão
correspondente ao sinal do branco e b = coefi-
ciente angular da curva de calibração do méto-
do.

Análise estatística
A análise estatística dos resultados de valida-

ção foi realizada através de análise de variância
simples de uma via (ANOVA) seguida pelo teste
de mínima significância ou através do teste t-
Student utilizando o programa Statgraphics®
plus version (α = 0,05). 

Desenvolvimento do método de dissolução
A escolha das condições estabelecidas para o

ensaio de dissolução de βLAP se basearam nas
recomendações oficiais para ensaios de dissolu-
ção de fármacos de liberação imediata e pouco
solúveis em água 17,18. Para esta classe de fárma-
cos é recomendável a adição de surfactantes
sintéticos ao meio de dissolução como forma de
obter condições SINK de ensaio, ou seja, quan-
do o volume do meio de dissolução é de 3 a 10
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vezes maior que o volume necessário para satu-
rar o meio com o fármaco 19.

De maneira a atender este requisito foi ava-
liada a solubilidade intrínseca do fármaco frente
a diferentes concentrações do tensoativo lauril
sulfato de sódio (LSS). Excesso de βLAP foi co-
locado em 10 mL de solução aquosa contendo
as seguintes concentrações de LSS: 0%; 0,02%,
0,1%, 0,5% e 1,0%. As suspensões foram subme-
tidas à ultrasom por 15 min, e em seguida colo-
cadas em agitador mecânico oscilante em banho
de água termostatizado a 37 °C (±1 °C) durante
tempo suficiente para garantir o equilíbrio de
solubilidade (aprox. 48 h). Após este período,
as amostras foram filtradas e diluídas apropria-
damente, sendo doseadas pelo método analítico
espectrofotométrico descrito no item anterior.
Este ensaio foi realizado em triplicata.

Como forma de avaliar a seletividade do
meio de dissolução proposto, foram determina-
dos os perfis de dissolução de diferentes formu-
lações contendo βLAP, conforme se descreve a
seguir. Amostras de 50 mg de βLAP ou equiva-
lentes quantidades das formulações – Complexo
de inclusão βLAP/RMβCD (CI), Mistura física de
βLAP e avicel (MF) e βLAP microprecipitada em
avicel (MPPT) – foram colocadas em cápsulas
de gelatina dura e testadas segundo as condi-
ções descritas na Tabela 1. O padrão de dissolu-
ção das amostras foi comparado utilizando o
parâmetro de eficiência de dissolução a 30 min
(ED30). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Validação do método analítico

Foi proposto nesse trabalho um método es-
pectrofotométrico para utilização na rotina do
controle de qualidade de formas farmacêuticas
desenvolvidas com a β-lapachona (βLAP), para
ser utilizada nos ensaios de doseamento e disso-
lução. O método analítico foi validado segundo
as recomendações oficiais vigentes 13-15.

O ensaio de robustez colocou a prova o mé-
todo frente a deliberadas variações nas condi-
ções experimentais suscetíveis de ocorrer duran-
te sua utilização. As respostas obtidas no méto-
do não são alteradas quando há variações na
proporção do solvente (etanol:água) ou quando

Aparato Dose de βLAP Meio Temperatura Velocidade Aparato Volume meio

Dissolutor 50 mg LSS a 0,5% 37 °C (±0,5 °C) 75 rpm cesta 900 mL
USP

Tabela 1. Condições experimentais do teste de dissolução.

se utiliza diferentes tipos de cubetas. Também
não se verifica mudanças estatísticas nas absor-
bâncias do fármaco quando as amostras de
βLAP na concentração nominal são expostas à
luz por até 6 horas. O perfil de absorção UV-VIS
do fármaco se mantém inalterado, o que se
comprova na análise de HPLC realizada, onde
não se observa uma degradação apreciável do
fármaco durante este período de exposição.
Comprova-se, portanto que as amostras se man-
tém estáveis durante seu período de preparação
e análise (dados não mostrados). 

Em contrapartida, a pureza do solvente orgâ-
nico empregado aparece como um parâmetro
crítico para o método. Para os solventes de grau
analítico, não se observa mudanças no espectro
de absorção do fármaco, não havendo diferen-
ças estatísticas entre as soluções preparadas
com os dois tipos de etanol absoluto utilizado
no estudo (Fig. 2). No entanto, verifica-se que o
álcool a 96 °GL de uso comercial é inapropriado
para este tipo de operação. Na Figura 2 obser-
var-se que o espectro da βLAP solubilizada nes-
te solvente apresenta uma alteração acentuada
no seu perfil de absorção típico, com um desvio
do pico máximo de absorbância para próximo
dos 270 nm. 

Figura 2. Espectro ultravioleta de β-lapachona solubi-
lizada em etanol absoluto ultra-puro e etanol absolu-
to para análise laboratorial (A e B, respectivamente) e
em etanol comercial 96 °GL (C), junto aos correspon-
dentes valores médios de absorbância a 257 nm. Sen-
do C.V. (coeficiente de variação).
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Na seletividade pretende-se avaliar a capaci-
dade do método em distinguir e quantificar de
forma inequívoca o analito em presença de in-
terferentes. Neste caso, foram selecionados exci-
pientes farmacêuticos que poderão estar presen-
tes no medicamento concebido com βLAP. Ne-
nhum dos adjuvantes utilizados apresenta absor-
ção apreciável no comprimento de onda de má-
xima absorbância da βLAP, tampouco há modi-
ficação no espectro de absorção do fármaco em

βLAP [µg/mL] Discrepância [%]

βLAP 4,167 (0,026)
βLAP + βCD 4,196 (0,060) + 0,70
βLAP + RMβCD 4,157 (0,069) - 0,24
βLAP + HPβCD 4,200 (0,060) + 0,79
βLAP + SBβCD 4,099 (0,020) - 1,63
βLAP + HPMC 4,037 (0,089) + 0,42

Tabela 2. Dados da seletividade do método analítico.
Em parêntese o desvio padrão dos resultados. 

Figura 3. Espectro ultravioleta da metil-β-ciclodextri-
na (A); de β-lapachona (B), e da associação entre β-
lapachona e metil-β-ciclodextrina (C).

presença destes interferentes. A Figura 3 ilustra,
a modo de exemplo, o espectro de absorção UV
da βLAP, da ciclodextrina RMβCD e do sistema
formado por ambos compostos.

Conforme se observa na Tabela 2, as discre-
pâncias encontradas possuem valores absolutos
inferiores a 1,0%, atribuídas ao erro aleatório,
uma vez que não há diferença estatística entre
os grupos. Portanto os fenômenos de interação
fármaco-excipiente, e no caso das ciclodextri-
nas, de formação de complexos de inclusão,
não interferem no método analítico proposto.

No ensaio de linearidade, obtiveram-se os
seguintes parâmetros de regressão: Absorbância
= 0,1104.Concentração – 0,0046 e coeficiente
de correlação de 0,9993. O coeficiente angular
foi significativamente diferente de zero e o in-
tercepto foi estatisticamente igual a zero. O coe-
ficiente de variação do fator de resposta foi de
1,9%, cumprindo, portanto com os limites reco-
mendados 13. Os resíduos se distribuíram aleato-
riamente e não apresentaram tendência. 

Os resultados do ensaio de precisão do mé-
todo encontram-se descritos na Tabela 3. O mé-
todo analítico mostrou-se bastante preciso quan-
to à variabilidade do instrumento de medição
(RI), que apresentou um coeficiente de variação
(C.V.) de 0,175%.

Em relação à repetibilidade do método (RM)
o valor encontrado para a média dos coeficien-
tes de variação nos três níveis de concentração
avaliados foi de 0,6 % (Tabela 3). Com base
neste valor foi possível estimar em três o núme-
ro de replicados necessários para uma determi-
nação analítica por este método com intervalo
de aceitação de 99 a 101%.

Quanto à precisão intermediária (PI) con-
cluiu-se que não existem diferenças estatistica-
mente significativas entre as respostas, em dias
diferentes e com analistas diferentes, para um
intervalo de confiança de 95%. O coeficiente de
variação encontrado para este parâmetro tam-
bém se situou em torno a 0,6% (Tabela 3).

RM PI analista 1 PI analista 2
(n = 3) (n = 3) (n = 3)

2 4 8 Dia 1 Dia 2 Dia 1 Dia 2

Conc. média 3,978 2,022 4,013 8,062 4,002 3,965 4,013 3,998

C.V. 0,175 0,319 0,200 1,284 0,764 0,459 0,245 0,334

C.V. médio = 0,600 C.V. médio = 0,631

Tabela 3. Dados da precisão do método analítico. Sendo RI (repetibilidade instrumental); RM (repetibilidade do
método); PI (precisão intermediária) e C.V. (coeficiente de variação).

RI
(n = 10)
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O método de análise demonstrou ser exato
segundo o teste t-Student, com uma recupera-
ção média de 100,45% (Tabela 4). 

Os limites de detecção e de quantificação
encontrados foram de 0,015 e de 0,050 µg/ml,
respectivamente. Estes valores são de grande
importância para a determinação do fármaco,
com exatidão e precisão, em situações em que a
concentração de analito na amostra possa ser
muito baixa, como no caso de ensaios de cinéti-
cas de dissolução ou de métodos empregados
para validação de limpeza. 

Desta forma o método espectrofotométrico
desenvolvido e validado cumpre com os requisi-
tos para ser utilizado na determinação analítica
da βLAP em ensaios de dissolução e em dosea-
mentos de formas farmacêuticas a base de
βLAP. 

Desenvolvimento do método de dissolução
A escolha de condições SINK para o meio de

dissolução da βLAP baseia-se em recomenda-
ções oficiais, e mesmo não sendo um requisito
obrigatório, estas condições de ensaio aumen-
tam o poder discriminatório dos meios de disso-
lução frente a diferentes formulações, permitin-
do um controle mais efetivo das variações lote a
lote na produção.

A dose terapêutica de βLAP ainda não está
completamente definida e estará condicionada
por fatores inerentes ao paciente como a idade,
condição física e extensão do tumor, à via de
administração e ao regime posológico adotado,
podendo situar-se em um amplo intervalo de
doses, desde 1 a 500 mg/Kg de peso 20. 

Conforme se observa na Figura 4, a utiliza-
ção do LSS consegue incrementos significativos
na solubilidade intrínseca da βLAP de forma
quase linear. Para o ensaio de dissolução de
βLAP optou-se por utilizar a concentração de
LSS de 0,5%, uma vez que se poderia garantir
condições SINK utilizando uma quantidade de

Amostras (µg/mL) Recuperação (%)

2 101,55

4 100,01

8 99,78

Exatidão média 100,45

C.V. 1,099

Tabela 4. Dados da exatidão do método analítico cal-
culados a partir de três níveis de concentração de β-
lapachona. Sendo C.V. (coeficiente de variação).

Figura 4. Solubilidade de β-lapachona (βLAP) em
função da concentração de lauril sulfato de sódio
(LSS) a 37 °C.

fármaco de até 50 mg, valor próximo ao que
pode ser sua dosagem clínica, sem afastar-se
muito da concentração crítica micelar do LSS, si-
tuada em torno a 0,25%. 

A concentração de LSS escolhida (0,5%)
coincide com valores encontrados em várias
monografias farmacopêicas para fármacos pou-
cos solúveis em água, e segundo estudos, favo-
rece uma boa correlação in vitro e in vivo devi-
do a sua capacidade de mimetizar a ação dos
emulsificantes biliares 21,22.

A capacidade de discernimento do método
de dissolução proposto foi avaliada através da
comparação entre amostras com diferentes per-
fis de dissolução para a βLAP (Fig. 5). Os resul-
tados de eficiência de dissolução mostrados na
Figura 5 evidenciam com clareza, as marcantes
diferenças existentes entre as formulações, tal
como demonstrado em outros estudos 23. O mé-
todo mostrou-se capaz de delinear um amplo
intervalo de velocidades de dissolução, desde
um perfil mais lento, como o do fármaco origi-
nal (βLAP), até uma dissolução quase instantâ-
nea da βLAP, quando na forma de complexo de
inclusão com ciclodextrina (CI), passando por
perfis intermediários de dissolução.

Figura 5. Perfil de dissolução de β-lapachona (βLAP);
da mistura física de βLAP e avicel (MF); de βLAP mi-
croprecipitada em avicel (MPPT) e do complexo de
inclusão βLAP/metil-β-ciclodextrina (CI) nas condi-
ções SINK, junto aos correspondentes valores de efi-
ciência de dissolução média a 30 min. 
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CONCLUSÕES 
O método espectrofotométrico validado pro-

vou ser robusto, preciso, exato, linear e seletivo
frente a prováveis constituintes de sua forma
farmacêutica final, apresentando limites de
quantificação e detecção apropriados para do-
seamentos de rotina e quantificações analíticas
do fármaco em ensaios de dissolução. 

O ensaio de dissolução desenvolvido nas
condições SINK mostrou-se capaz de discernir
entre formulações com diferentes perfis de dis-
solução, revelando bom potencial para uma fu-
tura validação do ensaio e sua incorporação em
compêndios oficiais.
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