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Resumo 

A adoção da Política nacional de Medicamentos Genéricos pelo Governo Federal (Lei 

n° 9.787 de 10 de fevereiro de 1999) envolve a produção de medicamentos de melhor 

qualidade, mais seguros e eficazes, comprovados através da realização de testes de 

equivalência farmacêutica e bioequivalência, contribuindo para aumento do acesso aos 

medicamentos e fortalecendo a indústria nacional através do desenvolvimento 

tecnológico. Para isto, é necessário o desenvolvimento e a validação de metodologias 

analíticas capazes de determinar o fármaco em fluidos biológicos.  No Brasil, ainda 

existe uma carência de recursos humanos qualificados para atender a crescente demanda 

do mercado. Como colaborador da implementação da política nacional de 

Medicamentos Genéricos, este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento e validação 

de métodos bioanalíticos para aplicação em estudos de biodisponibilidade relativa de 

dois fármacos (cimetidina e hidroclorotiazida) em voluntários sadios. Aplicou-se a 

técnica de extração liquido-liquido para purificação das amostras e para quantificação 

foi utilizada a cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por espectrometria 

de massas em “tandem” (CL-EM/EM). Após o desenvolvimento, validação e aplicação 

das metodologias; os resultados dos parâmetros farmacocinéticos foram obtidos através 

das curvas de concentração sangüínea do fármaco versus tempo, e analisados 

estatisticamente para determinação da bioequivalência. Os seguintes parâmetros 

farmacocinéticos devem ser determinados: ASC, Cmax e Tmax. Os métodos 

demonstraram-se econômicos, práticos, rápidos, sensíveis, precisos e exatos segundo as 

normas da ANVISA e da FDA. Portanto, os estudos apresentaram ferramentas 

adequadas para avaliação das formulações de cimetidina comprimido (teste e referência) 

e das formulações de hidroclorotiazida comprimido (teste e referência), ambas 

mostraram-se bioequivalentes 

Palavras-chaves: cimetidina, hidroclorotiazida, CL-EM/EM, plasma humano, 

bioequivalência. 
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Abstract 

The adoption of the national policy of Generic Drugs by Government Federal (Law No. 

9787 of February 10, 1999) involves the production of medicines of better quality, safer 

and more effective, proven through testing of pharmaceutical equivalence and 

bioequivalence, contributing to increase access to medicines and strengthening the 

domestic industry through technological development. This will need the development 

and validation of analytical methodologies capable of determining the drug in biological 

fluids. In Brazil, there is still a shortage of qualified human resources to meet the 

growing demand of the market. As developer of the implementation of the national 

policy of Generic Drugs, this work has as objective the development and validation of 

methods bioanalíticos for use in studies of relative bioavailability of two drugs 

(cimetidine and hydrochlorothiazide) in healthy volunteers. Applied to the technique of 

liquid-liquid extraction for purification of the samples and has been used to quantify the 

high performance liquid chromatography with mass spectrometry detection by in 

"tandem" (CL-EM/EM). Following the development, validation and application of the 

methodology, the results of the pharmacokinetic parameters were obtained through the 

curves of blood concentration of the drug versus time, and statistically analyzed for 

determination of bioequivalence. The following pharmacokinetic parameters must be 

determined: ASC, Cmax, Tmax. The methods showed up economic, practical, rapid, 

sensitive, specific and accurate according to the ANVISA and the FDA. Therefore, the 

studies showed right tools for assessment of tablet formulations of cimetidine (test and 

reference) and the formulations of hydrochlorothiazide tablets (test and reference), both 

showed up bioequivalent. 

 

Key Words:  Cimetidine, hydrochlorothiazide, LC-MS/MS, human plasma, 

Bioequivalence. 
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1. Introdução 

A adoção da Política nacional de Medicamentos Genéricos pelo Governo 

Federal (Lei n° 9.787 de 10 de fevereiro de 1999) envolve a produção de medicamentos 

de melhor qualidade, mais seguros e eficazes, comprovados através da realização de 

testes de equivalência farmacêutica e bioequivalência. Contribuindo para aumento do 

acesso aos medicamentos e fortalecendo a indústria nacional através do 

desenvolvimento tecnológico. Para isto, são necessários o desenvolvimento e validação 

de metodologias analíticas capazes de quantificar o fármaco em fluidos biológicos. 

A aplicação prática de tais conceitos, aliada ao cumprimento das Boas Práticas 

de Fabricação e Controle de Qualidade (BPFC) fornecem bases técnicas e científicas 

para assegurar a intercambialidade entre o genérico e seu respectivo medicamento de 

referência (GONÇALVES, 2005).  

Para a consolidação dessa política é importante o desenvolvimento e validação 

de metodologias para quantificação de fármacos em matrizes biológicas, em centros 

especializados na realização de estudos farmacocinética comparadas. 

Como colaborador da implementação e sustentação da política nacional de 

Medicamentos Genéricos, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e 

validação de metodologias bioanalíticas para aplicação em estudos de 

biodisponibilidade relativa de dois fármacos (cimetidina e hidroclorotiazida) em 

voluntários sadios. Usando-se a técnica de extração liquido-liquido para purificação das 

amostras e para quantificação foi utilizada a cromatografia líquida de alta eficiência 

com detecção por espectrometria de massas em “tandem” (CL-EM/EM), isto para 

cimetidina e também para a hidroclorotiazida. 

As técnicas de quantificação mais utilizadas nesse tipo de estudo são: 

• Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) com os seguintes detectores: 
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- Ultravioleta;  

- Fluorescência;   

- Eletroquímico; 

- Espectrômetro de massas (CL-EM/EM).  

• Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM).  

• Ensaios competitivos (radioimunoensaio e enzimaimunoensaio).  

Portanto, é fundamental para o fortalecimento dessa política a especialização e 

sustentabilidade dos centros públicos para atender o seu papel de formação profissional 

para utilização dessas técnicas e condução de estudos de bioequivalência. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Política dos Medicamentos Genéricos 

Até pouco tempo, o Brasil não reconhecia patentes de medicamentos. A cópia era 

permitida e podia ocorrer simultaneamente ao lançamento do produto no mercado 

internacional, sem exigência de testes de equivalência (equivalência farmacêutica e/ou 

terapêutica). Desta forma, não houve desenvolvimento de medicamentos genéricos no 

Brasil, apenas dos medicamentos similares A partir de 1999, o Brasil passou a respeitar 

patentes na área de medicamentos e instituiu o genérico. Essas patentes são concedidas, 

por até 20 anos, aos respectivos laboratórios que pesquisam um princípio ativo e 

documentam cientificamente e clinicamente suas propriedades, estabelecendo 

parâmetros de utilização do produto. Vencido o prazo, essa tecnologia passa a ser de 

domínio público, quando poderão ser registrados medicamentos genéricos (BRASIL, 

2001a). 

O ponto central dessas ações está inserido entre as diretrizes da Política Nacional 

de Medicamentos, aprovada em outubro de 1998 Portaria GM nº 3.916/98, instrumento 

que passou a nortear todas as ações do Ministério da Saúde, na área de medicamentos 

para o setor público. Assim, em 10 de fevereiro de 1999, com a Lei 9.787, estabeleceu-

se as bases legais para os medicamentos genéricos e atribuições de poderes à ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para regulamentação das condições de 

registro e controle de qualidade. Até então, não existiam genéricos no País, somente 

medicamentos de marca e similares, utilizando a denominação genérica (BEDOR, 2007; 

GONÇALVES, 2005; ABREU, 2003; BRASIL, 2001a).  

Os medicamentos genéricos possuem a mesma qualidade dos medicamentos de 

referência, visto que são realizados testes de equivalência farmacêutica e de 

bioequivalência, previamente à concessão do registro pela ANVISA. O responsável pela 
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garantia da qualidade do medicamento é o fabricante. Compete à ANVISA monitorar a 

qualidade assegurada pelo fabricante e as condições de equivalência e bioequivalência, 

através de inspeções sanitárias sistemáticas. 

Os medicamentos genéricos apresentam uma série de vantagens, são elas: 

•  Oferecer à população medicamentos de melhor qualidade, mais seguros e 

eficazes, comprovados através da realização de testes de equivalência 

farmacêutica e bioequivalência; 

•  Disponibilizar medicamentos de menor preço, visto que os fabricantes de 

genéricos não precisam investir em pesquisa para o seu desenvolvimento e nem 

em propaganda; 

•  Reduzir os preços dos medicamentos de referência, com a entrada de 

medicamentos concorrentes (genéricos); 

•  Contribuir para aumento do acesso aos medicamentos; 

•  Fortalecer a indústria nacional; 

•  Mudar o comportamento dos profissionais de saúde (prescritores e 

dispensadores); 

•  Proporcionar o desenvolvimento tecnológico das indústrias e, 

conseqüentemente, do país (BRASIL, 2001a). 

A Indústria de medicamentos genéricos teve origem na década de 60, por 

iniciativa do governo dos Estados Unidos - primeiro país a adotar essa política - onde os 

medicamentos genéricos representam atualmente 72% do receituário médico e entram 

no mercado, em média, três meses após expiração da patente. Posteriormente, muitos 

países da Europa também adotaram a Política dos Genéricos. Isso há mais de 20 anos. 

Os genéricos são bem aceitos nos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Alemanha, 

Reino Unido e Holanda. EUA, Japão e Alemanha representam 60% do mercado 
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mundial de genéricos. Outros países de destaque na comercialização de medicamentos 

genéricos são: Reino Unido (50%), Dinamarca (22%), Holanda (14,5%), Áustria 

(8,7%), Finlândia (7,8%), Itália (7,5%), Bélgica (5,9%) (BRASIL, 2001a). 

Muitos países têm adotado políticas agressivas de promoção dos genéricos, como 

forma de propiciar à população medicamentos com preços mais acessíveis e reduzir 

gastos com a Assistência Farmacêutica. 

A adoção da Política nacional de Medicamentos Genéricos pelo Governa Federal 

envolve a produção, a garantia da qualidade, a prescrição, a dispensação e o uso dos 

medicamentos genéricos, tudo constitui um pilar indispensável para o uso racional de 

medicamentos no país.  

2.2. Estudos Clínicos 

2.2.1. Definição 

“Qualquer investigação em seres humanos, objetivando descobrir ou verificar os 

efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e/ou outros efeitos de produto(s) 

e/ou identificar reações adversas ao produto(s) em investigação, com o objetivo de 

averiguar sua segurança e/ou eficácia” (BRASIL, 2001b). 

2.2.2. Histórico  

As pesquisas em seres humanos são repletas de normas no campo da bioética. Até 

1906 não havia regulamentos quanto à venda de medicamentos; neste mesmo ano por 

pressão da população norte-americana o congresso aprovou a lei que cria o FDA, a qual 

inicialmente apenas exigia a correta rotulagem dos produtos. 

Com o avanço na área pesquisas de medicamentos aconteceram tristes episódios 

com o ocorrido em 1932 do Xarope de Sulfanilamida que levou a morte de 105 pessoas. 

Isto levou a provação da Food Drug and Cosmetic Act, que estabeleceu a presença de 

provas cientificas da segurança dos medicamentos para ser comercializado. Em 1947 foi 
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elaborado o Código de Nürembeg, após o conhecimento dos abusos cometidos por 

médicos alemães principalmente aos judeus, introduzindo o conceito de um 

consentimento por parte dos sujeitos da partida.  

Foi necessário mais um acontecimento triste para que as normas de pesquisa 

fossem aprimoradas. Em 1957 ocorreu o episódio da Talidomida e em seguida sua retira 

da do mercado após denuncias de milhares de casos de focomelia. Em 1964 a 

Associação Medica Mundial aprovou em Helsinque um documento com princípios para 

proteção de indivíduos em pesquisas biomédicas. Com revisões posteriores (1975, 1983, 

1989 e 2000) constitui um documento universal, atualmente, que rege as pesquisas 

envolvendo seres humanos. (BRASIL, 2002a) 

A implantação de normas definindo as pesquisas com seres humanos ocorreu 

inicialmente nos Estados Unidos e em seguida no Japão, Canadá, Inglaterra, etc. A 

primeira tentativa de regulamentar a pesquisa em problemas de saúde no Brasil por 

meio de legislação específica foi em 1988, com a resolução n° 1 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), considerando que a legislação vigente até então regulamentava 

somente alguns aspectos relacionados à importação de drogas destinadas 

exclusivamente à pesquisa, não registradas no país (Lei n° 6.360/76 e Decreto n° 

79.094/77). Esta resolução teve um impacto mínimo, e só a partir de 1996, com a 

publicação da Resolução CNS nº. 196/96 e outras (particularmente a Resolução CNS nº. 

251/97) que a complementam é que começou a se consolidar uma legislação brasileira 

sobre pesquisa clínica. Tais resoluções, além de caracterizarem um compromisso das 

autoridades governamentais com os voluntários de pesquisa, representaram um passo 

significativo para a criação de indumentárias legais essenciais para a regulamentação da 

pesquisa clínica no Brasil, pois por meio da estruturação dos Comitês de Ética em 

Pesquisa (CEPs) nas diversas instituições de pesquisa e da constituição da Comissão 
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Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) explicitou-se a preocupação do Estado com a 

segurança e a garantia de que os direitos do sujeito de pesquisa fossem respeitados 

durante a condução dos ensaios clínicos. A reboque dessas resoluções do CNS, surgiu à 

primeira legislação sanitária sobre pesquisa clínica, a Portaria n° 911 da Secretaria 

Nacional de Vigilância Sanitária (SVS), publicada em 1998 e ainda vigente, a qual 

contemplando as atividades previstas pela Lei n° 6360/76, lista os documentos e 

procedimentos necessários para a aprovação de protocolos de ensaios clínicos no Brasil. 

Com a criação da ANVISA, em 1999(Lei n° 9782/99), esta passou a substituir a SVS no 

papel de regulação sanitária dos ensaios clínicos no Brasil, sendo a anuência e 

monetarização dos mesmos atribuídas à Gerência de Medicamentos Novos, Pesquisa e 

Ensaios Clínicos (GEPEC). (NISHIOKA & SÁ, 2006; NISHIOKA 2006). 

Considerando a importância dos estudos de biodisponibilidade/ bioequivalência no 

contexto da estratégia da política de implementação de medicamentos genéricos no 

Brasil, os pesquisadores necessariamente devem estar alertas as diretrizes estabelecidas 

pelo Ministério da Saúde na ária de ética em pesquisa. (BRASIL, 2002a) 

2.2.3 Fases do estudo clínico 

•  Fase pré-clinica: Aplicação de nova molécula em animais, após identificada em 

experimentações in vitro como tendo potencial terapêutico. 

•  Fase I: Avaliação inicial em humanos (20 a 100). É o primeiro estudo em seres 

humanos em pequenos grupos de pessoas voluntárias, em geral sadias, de um novo 

princípio ativo e ou nova formulação pesquisado geralmente em pessoas 

voluntárias. Estas pesquisas se propõem estabelecer uma evolução preliminar da 

segurança e do perfil farmacocinético e quando possível, um perfil 

farmacodinâmico.  
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•  Fase II: Primeiros estudos controlados em pacientes, para demonstrar 

efetividade potencial da medicação (100 a 200). Os objetivos do Estudo 

Terapêutico Piloto visam demonstrar a atividade e estabelecer a segurança em 

curto prazo do princípio ativo, em pacientes afetados por uma determinada 

enfermidade ou condição patológica. As pesquisas realizam-se em um número 

limitado (pequeno) de pessoas e frequentemente são seguidas de um estudo de 

administração. Deve ser possível, também, estabelecer-se as relações dose-

resposta, com o objetivo de obter sólidos antecedentes para a descrição de estudos 

terapêuticos ampliados. 

•  Fase III: Estudo Terapêutico Ampliado. São estudos realizados em grandes e 

variados grupos de pacientes, com o objetivo de determinar o resultado do 

risco/benefício a curto e longo prazo das formulações do princípio ativo e de 

maneira global (geral) o valor terapêutico relativo.  Exploram-se nesta fase o tipo 

e perfil das reações adversas mais freqüentes, assim como características especiais 

do medicamento e/ou especialidade medicinal, por exemplo: interações 

clinicamente relevantes, principais fatores modificatórios do efeito tais como 

idade etc. 

•  Fase IV: São pesquisas realizadas depois de comercializado o produto e/ou 

especialidade medicinal. Estas pesquisas são executadas com base nas 

características com que foi autorizado o medicamento e/ou especialidade 

medicinal. Geralmente são estudos de vigilância pós-comercialização, para 

estabelecer o valor terapêutico, o surgimento de novas reações adversas e/ou 

confirmação da freqüência de surgimento das já conhecidas, e as estratégias de 

tratamento (BRASIL, 2002a; BRASIL, 2001b) 
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No entanto, os estudos de bioequivalência apresentam como propósito principal 

obter evidencias de que uma formulação não difere farmacocineticamente de dada 

formulação Referencia. São estudos realizados com voluntários sadios, ou seja, não 

terapêutico, cujo fármaco já possui suas características conhecidas e apresenta como 

objetivo principal a solicitação de registro de um medicamento genérico. (BRASIL, 

2002a) 

2.3. Estudo de Biodisponibilidade Relativa / Bioequivalência 

O termo biodisponibilidade é definido em termos da quantidade intacta da droga 

administrada por via extravascular que atinge a circulação sangüínea para que ocorra 

um efeito biológico (dependente do metabolismo pré-sistêmico) e a velocidade pela 

qual isso ocorre. A biodisponibilidade depende de fatores farmacêuticos (por exemplo: 

compressão e tamanho da partícula de um comprimido), propriedades físico-químicas 

da droga (solubilidade, peso molecular) e velocidade de absorção gastrointestinal. Daí a 

importância dos estudos de equivalência farmacêutica, testes in vitro realizados 

previamente aos estudos de biodisponibilidade, onde a forma farmacêutica, dosagem, 

pureza, desintegração e velocidade de dissolução de um medicamento, dito teste, são 

analisadas comparativamente a um medicamento referência. (MORAES, 2007) 

Quando duas formulações ou preparações farmacêuticas que exibem a mesma 

biodisponibilidade são chamadas de bioequivalentes. A biodisponibilidade comparativa 

entre duas formulações administradas como doses únicas, a partir de dados de 

concentrações sangüíneas, deve ser determinada a partir dos valores de concentração 

máxima atingida (Cmax) pela espécie farmacologicamente ativa e a área sob a curva 

(ASC). Em estudos que comparam formulações orais, os tempos de coleta de amostras 

devem ser idênticos. A variabilidade individual na resposta a um medicamento é 
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acompanhada de uma variabilidade no comportamento farmacocinético. (MORAES, 

2007) 

Os estudos de biodisponibilidade relativa/bioequivalência deverão contemplar três 

etapas: clínica, analítica e estatística, e devem ser planejados conforme o GUIA PARA 

ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE ESTUDO DE BIODISPONIBILIDADE 

RELATIVA/ BIOEQUIVALÊNCIA. 

2.3.1. Etapa Clinica 

Inicialmente, os medicamentos a serem submetidos ao estudo de biodisponibilidade 

relativa/bioequivalência deverão ser analisados segundo sua monografia inscrita na 

Farmacopéia Brasileira e, na falta desta, em outros códigos autorizados pela legislação 

vigente. O estudo é realizado por meio da quantificação do fármaco e/ou do metabólito 

ativo na circulação (sangue, plasma ou soro) ou através de sua quantificação na urina, 

quando justificado. (ABREU, 2003) 

O estudo convencional é do tipo aberto, aleatório, cruzado. Os voluntários recebem 

os medicamentos teste e referência em ocasiões separadas (períodos), em esquema de 

dose simples ou múltipla. Pode ser utilizado desenho paralelo, quando se fizer 

necessário. O cronograma de coleta das amostras deverá garantir a adequada 

caracterização do perfil plasmático do fármaco ou metabólito (concentração versus 

tempo), contemplando um tempo igual ou superior a 3-5 vezes a meia-vida de 

eliminação dos mesmos.  Critérios de inclusão dos voluntários nos estudos: serem 

suficientemente saudáveis; de acordo com o medicamento, os estudos devem ser 

conduzidos em voluntários com idade superior a 18 anos e capazes de fornecer seu 

consentimento livre e esclarecido, do sexo masculino, feminino ou ambos, sendo que 

neste último caso, recomenda-se que o número de homens e de mulheres seja 

distribuído igualmente entre as seqüências; o peso dos voluntários deverá estar em um 
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limite de ± 15% do peso considerado normal para homens e mulheres, levando-se em 

consideração altura e estrutura física. No caso de contraceptivos, recomenda-se que o 

limite de peso seja de ± 10%; devem-se evitar indivíduos fumantes e com histórico de 

abuso de álcool ou drogas. Na inclusão de fumantes, os mesmos devem estar 

identificados e no caso de estudos que necessitem de voluntários com características 

diferentes das citadas anteriormente, a inclusão dos mesmos deverá ser justificada 

cientificamente.  

O número de voluntários deverá sempre assegurar poder estatístico suficiente para 

garantir a confiabilidade dos resultados do estudo de bioequivalência. O número de 

voluntários pode ser calculado por meio do coeficiente de variação e poder do teste, não 

sendo permitida utilização de número inferior a 12. Na falta de dados relativos ao 

coeficiente de variação do fármaco, o pesquisador responsável pelo estudo pode optar 

por utilizar um número mínimo de 24 voluntários. O protocolo do estudo deve 

estabelecer número suficiente de voluntários prevendo possíveis "dropouts".(GON-

ÇALVES, 2005; BRASIL, 2006) 

O projeto de pesquisa, o protocolo experimental e o termo de consentimento livre e 

esclarecido devem ser submetidos e aprovados por um Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) credenciado no Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho 

Nacional de Saúde/MS. E os voluntários participantes dos estudos clínicos, que 

necessitem de confinamento, deverão permanecer em local apropriado que atenda às 

Boas Práticas de Clínica (BPC), sob a responsabilidade de profissional médico. 

(BRASIL, 2006; GONÇALVES, 2005; ABREU, 2003) 

2.3.2. Etapa Analítica 

Todas as etapas do estudo deverão ser realizadas de acordo com as normas 

internacionais de Boas Práticas de Laboratório (BPL) e conforme o GUIA PARA 
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VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS E BIOANALÍTICOS. O método 

bioanalítico, cromatográfico ou outro empregado para quantificação do fármaco em 

líquido biológico, deve ser descrito detalhadamente na forma de protocolo ou 

procedimento operacional padrão (POP) e deve ser validado para sua aplicação. Já que a 

confiabilidade dos resultados do estudo é dependente diretamente da validação do 

método bioanalítico.  

A relação entre a concentração do analito e a resposta proveniente do método 

bioanalítico deve apresentar reprodutibilidade e ser definida adequadamente, 

empregando-se número suficiente de soluções padrões para a construção da curva de 

calibração;  devem ser realizados estudos de estabilidade do analito (fármaco ou 

metabólito) nos líquidos biológicos; o protocolo analítico deverá conter os critérios para 

reanálise das amostras; não mais do que 20% das amostras poderão ser reanalisadas;  a 

análise das amostras poderá ser efetuada nas seguintes condições: sem réplica, em 

duplicata ou triplicata. Para análise de amostras em duplicata ou triplicata, os critérios 

de aceitação dos resultados devem ser descritos no POP. (BRASIL, 2006; BRASIL, 

2003a) 

 Então, deve-se primeiro desenvolver, pré-validar, validar a metodológia para 

somente, e só, aplicá-la com segurança. Os parâmetros de validação do método 

bioanalítico estão na tabela 01.  

Tabela 01. Parâmetros utilizados na validação do método bioanalítico. 
Parâmetro Definição 

Seletividade Verificação de interferentes no tempo de retenção do analito. 
Linearidade Faixa linear da concentração plasmática onde os resultados do detector são diretamente 

proporcionais a concentração do fármaco. 
LIQ Menor concentração do fármaco que pode ser quantificada com precisão e exatidão. 
Recuperação Eficiência do processo de extração 
Precisão Representação do grau de repetibilidade dos resultados de analises individuais, quando 

provenientes de uma mesma amostra homogenia: 
Intra-ensaio: variação dos resultados realizados no mesmo dia. 
Inter-ensaio: variação dos resultados realizados em dias consecutivos. 

Exatidão Avalia a variação entre o valor nominal do analito e o valo obtido pelo método. 
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 É importante ressaltar o estudo de estabilidade do fármaco na matriz biológica, o 

qual é feito após a observação dos parâmetros da tabela acima. As condições de 

realização dos ensaios de estabilidade devem reproduzir as reais condições de manuseio 

e analise das amostras.  Os ensaios de estabilidade aplicados são: (BRASIL, 2003a) 

• Estabilidade de curta duração; 

• Estabilidade após ciclos de congelamento e descongelamento; 

• Estabilidade de longa duração; 

• Estabilidade de pós-processamento; 

• Estabilidade das soluções-padrão.  

2.3.3. Etapa Estatística 

O planejamento da etapa estatística começa, na realidade, antes do início do 

estudo, com o calculo do número adequado de voluntários para o fármaco em questão e 

a elaboração da lista de randomização. Também faz parte do planejamento o tratamento 

a que serão submetidos os dados gerados da etapa analítica (SHARGEL & YU, 1998). 

E um dos seus objetivos é identificar e isolar variabilidade inter-individual na analise de 

dados. 

 O estudo cruzado é planejamento de blocos aleatórios modificados nos quais 

cada bloco recebe mais de uma formulação de um mesmo fármaco em períodos 

diferentes. Os indivíduos de cada bloco recebem uma seqüência diferente de 

formulações. Um exemplo é o delineamento cruzado 2x2, para dois medicamentos, o 

qual é um delineamento convencional não replicado com duas formulações, dois 

períodos, duas seqüências, que pode ser representado como segue: (BRASIL, 2003b) 
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Centro de BioequivalênciaCentro de Bioequivalência -- NUDFAC/UFPENUDFAC/UFPE

Dois Períodos

Primeiro Período
(n=24)

Segundo Período
(n=24)

ETAPA CLÍNICA

R

T R

T

G1 = 12 G2 = 12

G1 = 12 G2 = 12

Dias

 
T= medicamento teste; R= medicamento referência. 

 
Figura 1. Desenho da etapa clínica. 

As vantagens em se utilizar esse planejamento para um estudo de biodisponibilidade 

relativa/ Bioequivalência são: 

• Cada individuo é seu próprio controle; 

• Remoção da variabilidade inter-individual da comparação entre formulações; 

• A aleatorização apropriada na formação das seqüências produz melhores 

estimativas não viciadas para diferença entre formulações. 

Os parâmetros farmacocinéticos serão obtidos das curvas de concentração sangüínea 

do fármaco versus tempo, e analisados estatisticamente para determinação da 

bioequivalência. Os seguintes parâmetros farmacocinéticos devem ser determinados: 

• A área sob a curva de concentração sangüínea versus tempo, calculada pelo 

método dos trapezóides, do tempo zero ao tempo t (ASC0-t), onde t é o tempo 

relativo à última concentração do fármaco determinada experimentalmente 

(acima do limite de quantificação);   
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• A área sob a curva de concentração sangüínea versus tempo, calculada do tempo 

zero ao tempo infinito (ASC0-inf), onde ASC0-inf = ASC0-t + Ct/k, onde Ct é a 

última concentração do fármaco determinada experimentalmente (acima do 

limite de quantificação) e k é a constante de eliminação da fase terminal. A 

ASC0-t deve ser igual ou superior a 80% da ASC0-inf, exceto nos casos em que 

se utiliza ASC truncada;   

• O pico de concentração máxima (Cmax) do fármaco e/ou metabólito e o tempo 

para atingir este pico (Tmax) devem ser obtidos diretamente, sem interpolação 

dos dados;   

• A meia-vida de eliminação (t1/2) do fármaco e/ou metabólito também deve ser 

determinada, embora não haja necessidade de tratamento estatístico. 

À avaliação da bioequivalência devem ser empregados os parâmetros ASC0-t, 

Cmax e Tmax. E não será permitida a exclusão de mais de 5% dos voluntários que 

participaram do estudo até a sua conclusão ou a falta de mais de 10% dos valores das 

concentrações sangüíneas do fármaco provenientes da administração de cada 

medicamento por voluntário. 

Analise estatística deve segui o GUIA PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

DA ETAPA ESTATÍSTICA DE ESTUDOS DE BIODISPONIBILIDADE 

RELATIVA/ BIOEQUIVALÊNCIA, o qual estabelece a presença de tabela contendo os 

valores farmacocinéticos relacionados ao estudo para ambas as formulações; recomenda 

a transformação em logaritmo os parâmetros ASC0-t e Cmax, tornando-os mais 

próximos de uma distribuição normal; posteriormente, com os dados transformados 

aplica-se a nova para avaliar os efeitos de seqüência, de voluntário dentro da seqüência, 

período e tratamento. Também é necessário construir um intervalo de confiança (IC) de 

90% para a diferença das médias dos dados transformados dos medicamentos teste e 
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referência, para os parâmetros ASC0-t e Cmax. O antilogaritmo do IC obtido constitui o 

IC de 90% para a razão das médias geométricas dos parâmetros:   

(ASC0-t teste/ASC0-t referência e Cmáx teste/Cmáx referência)  

Portanto, dois medicamentos serão considerados bioequivalentes se os valores 

extremos do intervalo de confiança de 90% da razão das médias geométricas (ASC0-t 

teste/ASC0-t referência e Cmax teste/Cmax referência) forem maiores que 0,8 e 

menores que 1,25. Outros limites de IC de 90% para Cmax, previamente estabelecidos 

no protocolo, poderão ser aceitos mediante justificativas científicas. Quando 

clinicamente relevante, Tmax deverá também ser considerado. Esse método baseado em 

IC é equivalente ao procedimento de dois testes unicaudais correspondentes com a 

hipótese nula de bioinequivalência, com nível de significância de 5% (alfa=0,05). 

(BRASIL, 2006; BRASIL, 2003) 

2.4. Métodos de quantificação de fármacos em fluidos Biológicos 

 Entre os métodos analíticos modernos, a cromatografia ocupa um lugar de 

destaque devido a sua facilidade de efetuar a separação, identificação e quantificação 

das espécies químicas, por si mesma ou em conjunto com outras técnicas instrumentais 

de analise, como por exemplo, a espectrofotometria ou a espectrometria de massas. 

(ATKINSON, 2001) 

2.4.1. Métodos Cromatográficos 

A cromatografia foi desenvolvida inicialmente pelo químico David Talbot Day 

em 1900, o qual demonstrou o fracionamento do petróleo quando passava através da 

terra, alterando a composição. Em 1906, Michael S. Tswett, botânico polonês, usou as 

colunas de adsorção nos seus estudos sobre pigmentos das plantas e criou o termo 

cromatografia. Até 1930, esse método ainda não havia sido detalhadamente estudado 

pelos químicos. Com o aperfeiçoamento da cromatografia a partir do inicio da década 
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de 50 que resultou em um grande desenvolvimento deste tipo de analise, hoje as varias 

modalidades são responsáveis por mais de 70% da química analítica atual. (MÜHLEN 

& LANÇAS, 2004; NETO & NUNES, 2003; CIOLA, 1998) 

A cromatografia é um método físico-químico de separação dos componentes de 

uma mistura, realizada através da distribuição destes compostos em duas fases, que 

estão em contato íntimo. Durante a passagem da fase móvel (FM) sobre a fase 

estacionária (FE), os componentes da mistura são distribuídos entre as duas, de tal 

forma que cada um deles é seletivamente retido pela FE, resultando em migrações 

diferenciais desses compostos (FIGURA 2) possibilitando assim análises qualitativas 

e/ou quantitativas. (NETO & NUNES, 2003; CIOLA, 1998; DEGANI, 1998; 

COLLINS, 1995) 

 

Figura 2. Representação do processo de separação de misturas por interação 
diferencial dos seus componentes entre a fase estacionária e a fase móvel. 

 
A classificação simplifica e auxilia o estudo da cromatografia. Esta pode ser 

classificada de diversas formas dependendo do interesse e tendo como base de 

classificação diferentes fatores, tais como, fase móvel, fase estacionária, processo de 

separação ou tipo de soluto como mostra a figura 3. Em relação à forma física do 

sistema, a cromatografia pode ser subdividida em cromatografia em coluna e 

cromatografia planar. Enquanto a cromatografia planar resume-se à cromatografia em 

papel (CP), à cromatografia por centrifugação (Chromatotron) e à cromatografia em 
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camada delgada (CCD), são diversos os tipos de cromatografia em coluna, com: a 

cromatografia gasosa, a cromatografia líquida e a cromatografia supercrítica. A 

cromatografia líquida apresenta uma importante subdivisão: a cromatografia líquida 

clássica (CLC), na qual a fase móvel é arrastada através da coluna apenas pela força da 

gravidade, e a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), na qual se utilizam fases 

estacionárias de partículas menores, sendo necessário o uso de uma bomba de alta 

pressão para a eluição da fase móvel. No caso de fases móveis gasosas, separações 

podem ser obtidas por cromatografia gasosa (CG) e por cromatografia gasosa de alta 

resolução (CGAR). (NASCIMENTO, 2004; NETO & NUNES, 2003; CIOLE, 1998) 

 

Figura 3. A classificação simplifica da cromatografia. 

2.4.2. Cromatografia Líquida de alta Eficiência (CLAE) 

  A CLAE é um sistema de separação automatizado que funciona com uma fase 

móvel passando por uma fase estacionária sob alta pressão o que originalmente levou à 

denominação de Cromatografia Líquida de Alta Pressão. Esta terminologia foi trocada 

por “Cromatografia Líquida de Alta Eficiência”, quando se constatou que o grande 

aporte da técnica era a melhor capacidade de separação cromatográfica e não a maior 

pressão e com o desenvolvimento de partículas de sílica peliculares porosas, o que 

permitiu operar-se dentro de fluxos e pressões menores, e com maior grau de eficiência 

no processo de separação (BEDOR 2007; NETO & NUNES, 2003).   
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 Atualmente CLAE é uma técnica que emprega um conjunto de equipamentos 

especiais. Eles poderão definir as características e grau de automação do sistema.Um 

sistema de cromatografia líquida de alta eficiência como mostra a FIGURA 4 é 

composto por alguns componentes essenciais que são responsáveis pela separação 

cromatográfica: (NASCIMENTO, 2004) 

 

Figura 4. Componentes essenciais de um sistema de cromatografia líquida de alta 

eficiência. A) reservatório de fase móvel; B) bomba de alta pressão; C) injetor de 

amostra; D) coluna cromatográfica; E) detector; F) sistema de aquisição de dados. 

Já a UPLC (“ultra-high pressure liquid chromatography”, cromatografia líquida 

de ultra-alta pressão) é uma tecnologia ainda recente, que combina a utilização de 

colunas com partículas de diâmetro menor do que 2 mm e instrumentação que permite 

operar com altas pressões da fase móvel (6.000  – 15.000 psi), o  que possibilita 

diminuição significativa do tempo de análise em comparação com a CLAE 

convencional. Esta é uma importante vantagem p.ex. na análise de extratos vegetais 

complexos em medicamentos fitoterápicos ou em programas de triagem para busca de 
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substâncias bioativas (“high throughput screening”) em extratos vegetais. (PEREIRA, 

2005; SWARTZ, 2005) 

2.4.2.1. Separação cromatográfica 

O emprego da cromatografia a líquido para solucionar problemas analíticos 

necessita da combinação adequada das condições experimentais, tais como: 

 Tipo de coluna (fase estacionária); 

 Fase móvel, sua combinação e vazão; 

Temperatura do forno cromatográfico; 

Quantidade de amostra injetada; entre outros. 

Dois processos característicos de transporte de massa são envolvidos na 

separação cromatográfica: 

 1. Migração diferencial das espécies analisadas provocadas por sua partição 

entre a fase estacionária e a fase móvel. 

2. O alargamento, dentro da coluna, da distribuição molecular para qualquer um 

dos compostos introduzidos para análise. 

A separação dos compostos empregando cromatografia a liquido deve-se 

especialmente aos seguintes fenômenos que ocorrem na interfase (fase móvel/ fase 

estacionária): 

• Adsorção – quando duas fases imiscíveis são colocadas em contato, sempre 

ocorre que a concentração de uma fase é maior na sua interfase do que no seu 

interior. É a tendência de acumulação de uma substancia sobre a superfície de 

outra. 

• Partição – quando uma substância (fármaco) entra em contato com duas fases 

imiscíveis entre si, existe a tendência desta substancia se dissolver em ambas as 

fases, formando duas soluções imiscíveis, entretanto cada uma delas homogênea 
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e com concentrações de acordo com as forças de interações entre cada solvente e 

a substância (fármaco). 

• Exclusão por tamanho de molecular - é um fenômeno no qual se obtém primeiro 

são os componentes de maior peso molecular e no fim os de menor peso 

molecular. Isto porque a trajetória e a resistência são maiores para as substancias 

de menores peso molecular, uma vez que são aumentadas as interações com fase 

estacionária.     

• Outros fenômenos como: troca iônica, complexação, afinidade, interação iônica, 

etc. (CIOLA, 1998; NASCIMENTO, 2004) 

2.4.2.2. Fase Móvel 

 A separação perfeita de misturas, na cromatografia a líquido, somente terá 

sucesso se for possível acoplar uma fase móvel correta a uma fase estacionária 

conveniente. 

 A fase móvel da CLAE deve ser um solvente que respeite algumas 

características impostas por esse método analítico. A principal característica é que a fase 

móvel dissolva a amostra sem qualquer interação química entre ambas. Esta fase deve 

ter alto grau de pureza ou ser de fácil purificação, para que se possa fazer análises de 

alta sensibilidade, pois as impurezas podem interferir na detecção do analito. (AREU, 

2003) 

A fase móvel é um dos fatores primordiais para a separação cromatográfica, 

desde a sua composição até o fluxo com que a mesma elui a fase estacionária. A escolha 

da composição leva em conta uma grande variedade de fatores, dentro os principais são 

(CIOLA, 1998): 

•  Propriedades físico-químicas que afetam a solubilidade, a partição, a adsorção 

e, portanto a separação; 
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• Propriedades físicas que afetam a possibilidade de detecção; 

• Propriedades físicas que dificultam o manuseio das bombas, detectores e 

colunas; 

•   Propriedades que afetam a segurança (toxidez, inflamabilidade, etc.); 

•   Por fim, mas não por último, o seu custo (muitos bons solventes, mesmo que 

comercialmente disponíveis, têm seus preços proibitivos). 

A FIGURA 5 apresente um triângulo de seleção de fases móveis proposto em 1979 por 

Snyder e Kirkland. No esquema encontra-se uma classificação de acordo com a 

aplicação dos solventes em CLAE (CIOLA, 1998).  

 

Legenda:  

           Região onde todos os fatores necessários para separação são satisfatórios  

           Fatores de capacidade k convenientes mas, fator de separação α não satisfatório  

           Propriedades físicas adequadas e Fatores de capacidade K e fator de separação α 

não conveniente 

            Materiais que devido as suas propriedades físicas não podem ser utilizados em CL  

 

  A escolha da fase móvel durante o desenvolvimento do método por CLAE deve 

seguir alguns critérios fundamentais, são eles: 

•  Informações sobre a amostra e os objetivos da análise; 
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•  Necessidades de processos especiais da CLAE, como a tratamento da amostra; 

•  Escolha do detector e sua sensibilidade; 

•  Escolha do método cromatográfico, testes preliminares e otimização das 

condições de separação; 

•  Verificar se existem problemas que necessitem de cuidados especiais; 

•  E avaliar se o método pode ser usado na rotina do laboratório (CIOLA, 1998). 

     Um fator adicional importante no controle da força de eluição do solvente na 

fase móvel e o pH, sobretudo em colunas de fase reversa. O ajuste do pH pode favorecer 

a ionização dos analitos, quando a CLAE está acoplado à espectrometria de massas.  

Essa ajuste é realizado antes da introdução da amostra na fonte de íons do espectrômetro 

de massas, pela adição de substancias acidas ou alcalinas à fase móvel, apenas para 

compostos cuja ionização depende do pH (NASCIMENTO; 2004). 

 Portanto, a seleção dos solventes que irão fazer parte da composição da fase 

móvel deve ser realizada de maneira a satisfazer as necessidades de manuseio seguro, 

eficiência cromatográfica e de baixo custo para análise (BEDOR, 2007). 

2.4.2.3. Fase Estacionária 

Na década de 70, quando a CLAE começou a ser desenvolvida, a sílica utilizada 

apresentava forma irregular e tamanho de partícula de 40 µm. Por volta de 1980, foi 

substituída por partículas menores e de morfologia esférica. O próximo avanço foi o uso 

de partículas com diâmetros cada vez menores, sendo que aquelas de 10 µm foram 

preferencialmente trocadas pelas de 5 e 3 µm. Atualmente, já existem colunas recheadas 

com partículas porosas de 1,6 micrômetros (SILVA, 2004). A variação no diâmetro 

interno das colunas motivou o surgimento das colunas denominadas microbore, seme-

microbore e capilares para a cromatografia líquida. Esta miniaturização permitiu uma 

economia considerável de solventes, de fases estacionárias e amostras, como também 
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possibilitou uma ampliação no campo da cromatografia líquida, incluindo o 

aclopamento com espectrometria de massas. (GONÇAVES, 2005) 

Também ocorreram mudanças significativas quanto à pureza das sílicas, 

principalmente no método de obtenção destes materiais porosos. A sílica, que antes era 

obtida diretamente do silicato de sódio, agora passa a ser preparada através do processo 

sol-gel, empregando o tetraetoxissilano como fonte de SiO2. Com a utilização de 

solventes e agentes surfactantes apropriados, sílicas de diferentes tamanhos e 

porosidades são obtidas. Hoje é possível adquirir sílicas altamente puras, livres de 

contaminantes como ferro e alumínio. Essas melhorias no suporte cromatográfico 

permitiram ganhos significativos na eficiência, estabilidade e reprodutibilidade das 

colunas (SILVA, 2004).  

A coluna cromatográfica determina a seletividade e eficiência da separação. Essa 

capacidade é definida através da seleção de características ideais da coluna, tais como o 

tipo de empacotamento (fase estacionária) e sua porosidade, dimensões da coluna, 

diâmetro das partículas empregadas, a fim de obter condições ótimas na separação por 

cromatografia a líquido. A sílica é, certamente, a fase estacionária mais comum em 

cromatografia líquida (CIOLA, 1998). Apesar da sílica ainda ser o melhor suporte 

cromatográfico para o preparo das fases estacionárias, ela apresenta duas grandes 

limitações. A primeira restringe a sua utilização em uma faixa de pH de 2 até 8, para 

não ocorrer à degradação e a segunda refere à presença dos grupos silanóis residuais, os 

quais causam a assimetria de pico quando amostras básicas são analisadas (SILVA, 

2004). Portanto, a sílica vem sendo substituída pelas colunas poliméricas com caráter 

hidrofílico e lipofílico, uma vez que a maioria dos fármacos apresenta tanto grupos 

polares quanto apolares na sua estrutura. (BEDOR, 2007; SILVA, 2004). 
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Apesar de mais de trinta anos na pesquisa e do alto padrão alcançado pela 

tecnologia de colunas cromatográficas alguns problemas ainda persistem. Portanto 

novas estratégias vêm sendo delineadas para obtenção de colunas mais eficientes. Neste 

sentido as colunas de fases monolíticas surgiram possibilitando a utilização de fluxos 

elevados (> 5 mL/min.) sem perdas significativas de eficiência de separação (FARIA, et 

al, 2006). 

A eficiência das colunas cromatográficas é quantificada através de dois números 

principais, que são:  

• Número de pratos teóricos(n); 

• Altura equivalente a um prato teórico (H). 

Pode-se conceituar um prato teórico, cromatografia a líquido e a gás, como 

sendo um segmento da coluna onde se atinge um equilíbrio termodinâmico entre a fase 

móvel, a fase estacionária, e o componente que está sendo analisado. Este conceito 

somente é valido para cromatogramas obtidos isotermicamente e em condições 

isocráticas. Já por altura equivalente a um prato teórico, entende-se o comprimento da 

coluna no qual o equilíbrio termodinâmico foi atingido entre a substancia, a fase móvel 

e a fase estacionária. Ele é calculado dividindo-se o comprimento da coluna pelo 

número de pratos teóricos calculados. 

H= L/ n , onde L é o comprimento da coluna (CIOLA, 1998). 

2.4.3. Sistemas de Detecção  

O detector é o olho do sistema cromatográfico e mede as mudanças de 

concentração ou de massas dos compostos da amostra que está deixando a coluna. 

Quanto aos detectores, não existe um que apresente todas as propriedades para que ele 

seja ideal para CLAE. Não são versáteis, ou universais, mas existem detectores que 

apresentam ampla faixa de aplicações. A sensibilidade de um detector é determinada a 
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partir da relação entre o sinal produzido e a quantidade de amostra que gera este sinal. A 

linearidade é a faixa linear do sistema, onde o sinal do detector é diretamente 

proporcional à concentração do soluto. 

Os detectores mais usados na CLAE são os fotométricos, baseados na 

absorbância no ultravioleta e no visível. Os detectores de fluorescência, utilizados como 

método de detecção específica, são sensíveis para substâncias que fluorescem. Este tipo 

de detector pode detectar quantidades da ordem de picograma. Também são utilizados 

detectores por índice de refração, os quais acompanham continuamente a diferença no 

índice de refração entre a fase móvel pura e o efluente que sai da coluna contendo os 

componentes da amostra e outros detectores como os eletroquímicos e os de 

condutividade elétrica. A resposta deste detector é moderada, geralmente de ordem 

micrograma (NETO & NUNES, 2003; SKOOG et al. 2002). No entanto a dosagem de 

fármacos em plasma é realizada através da CLAE, na atualidade, são mais 

freqüentemente utilizados os detectores: ultravioleta e fluorescência. Outros tipos de 

detectores mais sofisticados e sensíveis vêm rapidamente ganhando espaço, com 

destaque especial para o caso do espectrômetro de massas. Este pela suas características, 

apresentando uma serie de vantagens como: maior seletivida, sensibilidade e rapidez nas 

analises à determinação de fármaco em matrizes biológicas, isto representa um enorme 

ganho na área bioanalitica.(OLIVEIRA, 2002) 

2.5. Cromatografia Líquida a Espectrometria de Massas Tandem (CL-EM/EM) 

2.5.1. Espectrometria de Massas  

Inicialmente, abordaremos um breve histórico. Em 1907, J.J. Thomson construiu 

o primeiro espectrômetro de massa, no qual se obtinha imagens com forma parabólica. 

O instrumento foi usado na realização do seu trabalho sobre a análise de raios positivos; 

este pesquisador foi agraciado com o Prêmio Nobel em física em 1906 por ter 
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descoberto o elétron em 1898. Um dos seus alunos, F.W. Aston utilizou a nova 

tecnologia de espectrometria de massa na descoberta de que muitos elementos são 

encontrados naturalmente como isótopos estáveis, por esse trabalho ele também ganhou 

o Prêmio Nobel em química em 1922. A aplicação dessa nova técnica em petroquímica 

revelou, através da análise de lubrificantes e outros fluidos associados com os sistemas 

de vácuo que os sinais de ruído de fundo em espectros de massa estariam relacionados a 

hidrocarbonetos e outras moléculas orgânicas. (ARDREY, 2003; APPLIED 

BIOSYSTEMS, 2003) 

Atualmente, espectrometria de massa é definida como uma técnica analítica 

poderosa que é usada para identificar compostos desconhecidos, quantificar materiais 

conhecidos e elucidar as propriedades químicas e estruturais das moléculas. A detecção 

de compostos pode ser conseguida para quantidades tão pequenas como 10-15g para um 

composto de massa de 1000 Daltons. Isto significa que os compostos podem ser 

identificados em concentrações muito baixas (uma parte em 1012) em misturas 

quimicamente complexas. A espectrometria de massa fornece informação tanto para 

químicos, como para físicos, engenheiros de controle de processos, farmacêuticos, 

bioquímicos e ainda biologistas. O espectrômetro de massa é um analisador que permite 

a determinação qualitativa e quantitativa de vários componentes de uma amostra, como 

ocorre com os cromatográficos. Os espectrômetros de massa não devem ser confundidos 

com os espectrômetros usuais, que trabalham nas regiões do espectro eletromagnético, pois 

não apresenta nenhuma semelhança com estes. O nome advém do fato do resultado da 

análise, uma distribuição de relações entre massas e cargas, poder ser apresentada de uma 

forma gráfica que pode ser considerada um espectro. (ARDREY, 2003; MORAES & 

LAGO, 2003)O espectrômetro de massa apresenta uma opção interessante em relação aos 
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cromatógrafos, pois o tempo muito curto de análise permite que um espectrômetro analise 

seqüencialmente um número elevado de pontos do processo.  

Na espectrometria de massa, alguma forma de energia é transferida à amostra 

para causar a sua ionização. O requisito básico para uma análise por espectrometria de 

massa é a formação de íons livres em fase gasosa. O alcance e a utilidade do método de 

espectrometria de massa são ditados pelo processo de ionização. A aparência do 

espectro de massa de uma espécie molecular é altamente dependente do método de 

ionização usado. Os agentes ionizantes empregados em espectrometria de massa podem 

ser distribuídos em duas categorias: as que requerem a amostra em fase gasosa e os 

agentes que provocam dessorção em amostras sólidas ou liquidas. A vantagem dos 

últimos é que são aplicáveis a amostras não voláteis e termicamente instáveis.  

Os princípios científicos em que a técnica se baseia são simples. A essência da 

técnica envolve a geração de íons que são depois detectados. A sofisticação surge nos 

métodos que são usados para a geração desses mesmos íons e no modo de analisá-los. O 

diagrama de blocos da figura 6 apresenta o princípio de funcionamento de um 

espectrômetro de massa. Moléculas da amostra são introduzidas em uma câmara sob alto 

vácuo e bombardeadas com elétrons para provocar sua ionização (ARDREY, 2003; 

APPLIED BIOSYSTEMS, 2003). 

 

Figura 6. Diagrama em blocos de um espectrômetro de massa. 
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Um resumo do processo integral de análise pela espectrometria de massa 

clássica, culminando num espectro de massa típico freqüentemente encontrado na 

literatura é mostrado na figura 7, onde M representa as moléculas de um composto puro 

na fase gasosa. Após um processo de ionização, M+ se decompõe, criando íons de 

massas menores que, detectados, geram o espectro de massa. (APPLIED 

BIOSYSTEMS, 2003) 

 

Figura 7. Análise por espectrometria de massa 
 

Em espectrometria de massas existem diversa interfaces de ionização conhecidas: 

impacto de elétrons (EI), bombardeamento rápido de átomos (FAB), dessorção em matrizes 

assistidas por laser (MALDI), ionização química (CI) e a pressão atmosférica (API), sendo 

esta dividida em electrospray (ESI) e por ionização química (APCI). (NASCIMENTO, 

2003). 

Ultimamente, a utilização da EM, após o advento da ESI, se difundiu entre as mais 

variadas ciências e o número de publicações subiu de aproximadamente trezentas em 1993 

para próximo a duas mil em 2004 (CROTTI, et al, 2006) 

Neste capitulo iremos abordar apenas sobre a interface entre cromatografia líquida 

de alta eficiência e a espectrometria de massas utilizando electrospray (ESI) como fonte de 

ionização, o quadrupolo seqüencial (EM/EM) como filtro de massas. 

2.5.2. Electrospray (ESI) 
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Uma das técnicas de ionização, em maior expansão, que passou por duas fases 

distintas de investigação e desenvolvimento. A primeira decorreu antes de 1970 e 

centrou-se mais nos aspectos fundamentais do processo de produção de carga assim 

como no modo experimental de concretizá-lo, onde se pode salientar o trabalho 

realizado por Dole et al. . No entanto, seus experimentos não foram convincentes, pois 

estes visavam a análise de espécies poliméricas, como poliestireno, que não estão ionizados 

em solução.  A segunda fase deu-se a partir de 1970 com destaque para o trabalho 

desenvolvido em 1984 por Yamashita e Fenn, considerado pioneiro da espectrometria 

de massa de ionização por electrospray. A partir deste trabalho a técnica sofreu um 

incremento notório com o desenvolvimento e construção de fontes iônicas 

comercializáveis baseadas no princípio de carregar gotas eletricamente. A produção de 

íons em electrospray requer essencialmente dois passos: dispersão de gotas altamente 

carregadas quase à pressão atmosférica seguida de condições que permitam a 

evaporação da gota. (MORAES & LAGO, 2003) 

 As soluções são primeiramente pulverizadas eletrostaticamente com formação 

de gotas pequenas e altamente carregadas. A nebulização da solução é em alguns casos 

facilitada pela ajuda de um gás nebulizador. Posteriormente as moléculas de analito 

devem de alguma forma ser separadas do solvente na forma de íons. Este passo de 

formação de íons como em muitas das técnicas de ionização consideradas suaves é 

provavelmente o menos compreendido no processo global do electrospray. Alguns 

mecanismos têm sido propostos para a desadsorção de íons a partir de gotas carregadas 

sendo que o modelo de resíduo de carga de Dole, aplicado a macromoléculas, foi talvez 

o primeiro a servir de base para a atual técnica de electrospray. Neste modelo é 

considerado que à medida que o solvente se evapora a densidade de carga à superfície 

aumentará até que as forças repulsivas de Coulomb entre as cargas superficiais 
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excederão a tensão superficial levando à divisão da gota inicial. Se este processo de 

divisão continuar e se a solução original for suficientemente diluída será alcançado um 

estado no qual cada gota conterá uma única molécula que reterá parte da carga inicial, 

ou seja, formará macroíons. (ARDREY, 2003) 

A ionização por “electrospray” envolve a formação de um “spray” eletrostático, 

a partir do qual são geradas pequenas gotas carregadas e destas são liberados os íons. A 

implementação de uma fonte de “electrospray” é relativamente simples, comparando-se 

com outras fontes para espectrometria de massas. É necessária uma fonte de alta tensão 

(1000 a 7000 V) que esteja em contato com a solução contendo eletrólitos. Tipicamente, 

esta solução é bombeada através de um capilar (d.i. 50 a 100 µm) com uma vazão 

inferior a 10 µL/min. No caso de fluxos menores que 1 µL/min, o processo é chamado 

de “nanoelectrospray”. (COLE, 1997) 

A Figura 8 mostra uma representação esquemática da fonte de “electrospray” de 

um espectrômetro. Toda a região da fonte está à pressão atmosférica. Quando um 

potencial positivo, por exemplo, é aplicado na solução, os íons positivos tendem a se 

afastar para uma região menos positiva, isto é, em direção ao contra-eletrodo. Assim, a 

gota sendo formada na ponta do capilar estará enriquecida em íons positivos. Este tipo 

de separação de carga é chamado de processo eletroforético. Conforme a densidade de 

carga aumenta na gota, o campo elétrico formado entre o capilar e o contra eletrodo 

aumenta provocando a deformação da gota. A gota ganha a forma de um cone que é 

denominado de cone de Taylor. Esta gota na forma de cone permanece “presa” ao 

capilar até o momento em que a densidade de carga na superfície da gota e o aumento 

da repulsão entre os íons vençam a tensão superficial do líquido, ocorrendo então a 

liberação de pequenas gotas com alta densidade de carga. (MORAES & LAGO, 2003) 
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Figura 8. Representação esquemática da fonte do “electrospray” 

A principal vantagem do “electrospray” sobre estas outras técnicas é que a 

dessolvatação ocorre gradualmente em temperaturas relativamente baixas (tipicamente, 

de temperatura ambiente até 80°C), de forma a não gerar fragmentos nem moléculas 

ionizadas. Assim, muitos dos íons gerados na fase gasosa mantêm exatamente a mesma 

estrutura e carga das espécies em solução, o que é perfeito para análise de espécies não 

voláteis e para estudos de especiação. No entanto, isto não ocorre para todas as espécies. 

Muitas vezes, uma espécie com carga maior ou igual a dois está estabilizada devido à 

camada de solvatação. À medida que a espécie é dessolvatada, tende a se envolver em 

processos que levem à redução de sua carga. Com o desenvolvimento a nível 

instrumental, LC-MS tornou-se numa técnica que pode ser aplicada num grande número 

de áreas, como, por exemplo, na bioanálise. (ARDREY, 2003; MORAES & LAGO, 

2003) 

2.5.3. Quadrupolo seqüencial  

 Após a passagem pelo cone, o analito penetra em uma série de compartimentos 

dispostos em fileira única (tandem) para quantificação e seleção dos íons. O primeiro 
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compartimento (Q1) é onde acontece a seleção dos íons precursores (Q1 pressão de 10-5 

mBa). Um segundo compartimento (Q2) apresenta pressão de 10-3 mBa, é onde ocorre a 

fragmentação pela colisão dos íons precursores com moléculas do gás de colisão, 

geralmente, Argônio. A partir daí, os íon produto penetram em outro compartimento 

(Q3) onde são novamente selecionados e finalmente o íon que sai deste ultimo 

compartimento é detectado por uma célula fotomultiplicadora. Então, o número de 

contagem por segundo é registrado na forma de gráfico (cromatograma) e a área sob a 

curva é diretamente proporcional a concentração do analito na amostra, e é assim que 

acontece o processo de quantificação. A figura 8 apresenta esquematicamente o 

espectrômetro de massas. (VERHOEST, 1997; WAXMAN & STROMINGER 1983) 

 

Figura 9. Esquema do espectrômetro de massas quadrupolo seqüencial. 

A espectrometria de massas quadrupolar seqüencial é uma técnica auto-

confirmatória que pode ser operada de vários modos, refletindo diferentes experimentos 

(ARDREY, 2003). Sua instrumentação é composta de quatro barras paralelas numa área 

quadrangular onde o feixe de íons é focalizado no eixo central destas barras (FIGURA 

10) 
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Figura 10. Representação do quadrupolo.(www.uth.tmc.edu) 

Na determinação de fármacos em matriz biológica é muito comum a aplicação 

do sistema de seqüência no espaço como CLAE-EM/EM,  que utiliza dois ou três 

quadrupolos em seqüência no espoco. Esta instrumentação permite a operação do 

equipamento em diferentes técnicas. (BEDOR, 2006)  

Os íons selecionados pelos analisadores chegam até o detector onde serão 

transformados em um sinal mensurável. Os detectores do tipo multiplicadores de 

elétrons atuam amplificando a corrente elétrica, acelerando os elétrons na superfície de 

um eletrodo. Através da colisão dos íons na superfície de um eletrodo são criados 

elétrons primários, estes são atraídos pela superfície do segundo eletrodo, onde se 

chocam, produzindo elétrons secundários, sendo estes em maiores números.  

2.6. Métodos de extração e limpeza das amostras 

Todas as áreas que têm interesse em análises de compostos encontrados em 

fluidos biológicos, como: ambiental, farmacêutica, análises clínicas, medicina legal, 

entre outras (DRUMMER, 1999; POLETTINI, 1999). A análise cromatográfica de 

substâncias presentes nestes tipos de matrizes, principalmente soro, plasma e urina, em 
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geral, requer um pré-tratamento da amostra. As razões para isso são inúmeras, 

destacando-se a complexidade das matrizes biológicas, das quais os compostos são 

obtidos, a existência de proteínas que são incompatíveis com as colunas cromatográficas 

e a concentração das substâncias a serem analisadas, no nível de traço. (QUEIROZ et al, 

2001; HUBERT et al, 1999) 

 As técnicas de extração e/ou pré-concentração permitem que a análise dos 

componentes de interesse se torne possível. A meta final é a obtenção de uma sub-

fração da amostra original enriquecida com as substâncias de interesse analítico, de 

forma que se obtenha uma separação cromatográfica livre de interferentes, com 

detecção adequada e um tempo razoável de análise. As técnicas mais comumente 

utilizadas para extração e/ou pré-concentração de fármacos presentes em fluidos 

biológicos são: extração por precipitação simples de proteínas, extração líquido-líquido, 

extração em fase sólida. A eficiência de extração (recuperação) é avaliada a partir das 

características de cada analito em questão como seu pKa, coeficiente de partição e 

estabilidade no meio de extração. (QUEIROZ et al, 2001) 

2.6.1. Extração por precipitação (EPP) 

A extração por precipitação de proteínas é bastante utilizada para extração de 

fármacos de matrizes complexas Este é tipo de extração é mais simples, uma vez que 

apresenta apenas um passo principal. Basicamente um agente precipitante é adicionado 

ao plasma e a amostra é então homogeneizada. Após a homogeneização, as proteínas 

precipitadas são removidas através de centrifugação, e uma alíquota do sobrenadante é 
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injetada no sistema cromatográfico. (KLINK, 2000; HENION, 1998) 

Plasma + PI + Precipitante

Agitação

Centrifugação

Sobrenadante
Precipitação

( Desprezar)

Retirar alíquota

Injetar

 

Figura 11. Esquema de extração por precipitação. 

Embora seja uma técnica de fácil execução, não apresenta eficiência de limpeza 

(clean up) da matriz, o que pode conduzir a perdas na recuperação devido ao processo 

de oclusão do fármaco por precipitação das proteínas. Outros problemas foram citados 

na literatura, tais como: diluição, precipitação incompleta de proteínas, co-precipitação 

de fármacos e degradação acida catalisada para fármacos lábeis. (NASCIMENTO, 

2004; FEDENIUK & SHEND,1998) 

2.6.2. Extração líquido-líquido (ELL) 

Na extração líquido-líquido ocorre a partição da amostra entre duas fases 

imiscíveis (orgânica e aquosa). A eficiência da extração depende da afinidade do soluto 

pelo solvente de extração, da razão das fases e do número de extrações. Para alguns 

sistemas, o valor da constante de distribuição, Kd, entre as fases pode ser aumentado 

pelo ajuste do pH, para prevenir a ionização de ácidos ou bases, pela formação de par 

iônico com solutos ionizáveis, pela formação de complexos lipofílicos com íons 
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metálicos ou pela adição de sais neutros, para diminuir a solubilidade de compostos 

orgânicos na fase aquosa (SNYDER, 1997).  

A ELL apresenta as vantagens de ser simples (na configuração mais comum usa-

se um funil de separação ou tubos de centrífuga) e poder utilizar um número grande de 

solventes, puros e disponíveis comercialmente, os quais fornecem uma ampla faixa de 

solubilidade e seletividade. Além disso, as proteínas presentes nas amostras são 

desnaturadas, eliminando a contaminação da coluna cromatográfica. Por outro lado, esta 

técnica possui uma série de desvantagens, tais como: as amostras com alta afinidade 

pela água são parcialmente extraídas pelo solvente orgânico, resultando em perda do 

analito; impurezas do solvente são concentradas junto com a amostra, implicando no 

uso de solventes ultrapuros; pode ocorrer a formação de emulsões, o que resulta em 

grande consumo de tempo; alguns solventes orgânicos são tóxicos. Apesar destas 

desvantagens, a ELL ainda muito utilizada em análises de diversos tipos de substâncias 

presentes em fluidos biológicos, pois extratos bastante limpos podem ser obtidos com 

alta seletividade para alguns analitos. (QUEIROZ et al, 2001) 

2.6.2.1. Aplicações de ELL em fluidos biológicos 

A escolha adequada do solvente orgânico e o ajuste de pH da amostra são 

necessários para assegurar uma boa recuperação do analito. A extração de fármacos, os 

quais são geralmente básicas ou ácidos fracos, é, normalmente, realizada com o ajuste 

do pH. Então, a extração de substâncias básicas é realizada a pH maiores que 7 e a 

extração de substâncias ácidas é feita em pH menores que 5. Vários tipos de solventes 

orgânicos têm sido empregados na extração de drogas ácidas e básicas presentes em 

amostras de fluidos biológicos, tais como, éter dietílico , acetato de etila , hexano , 

tolueno , diclorometano , acetato de butila , misturas de solventes, etc. Quanto maior a 
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afinidade do analito pelo solvente orgânico maior a recuperação. (QUEIROZ et al, 

2001)  

Plasma + PI + Solvente

extrator

Agitação

Centrifugação

Fase orgânica
Fase aquosa

( Desprezar)

Evaporar o solvente 

Dissolver o resíduo na 

fase móvel ( reconstituir)

Injetar

 

Figura 12. Esquema de extração líquido-líquido. 

Yoshida e Akane descreveram, recentemente, a extração de benzodiazepínicos 

em soro, por meio de um método de extração novo denominado “extração líquido-

líquido à temperatura sub-zero”. Os autores utilizaram acetonitrila a -200°C como 

solvente de extração, pois nesta temperatura há uma separação entre as fases. Após a 

extração, a fase contendo acetonitrila foi injetada diretamente no sistema 

cromatográfico e boa reprodutibilidade entre as extrações foi obtida. Outros exemplos 

representativos da ELL em amostras biológicas incluem a extração de fármacos de leite 

materno e em fluido cérebro-espinhal. (YOSHIDA & AKANE, 1999) 

2.6.3. Extração em fase sólida (EFS) 

Atualmente a extração em fase sólida é uma das ferramentas mais poderosas e 

mais empregadas para a extração e/ou pré-concentração de analitos presentes em 

matrizes complexas. A EFS emprega adsorventes em cartuchos recheados, nas formas 
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de barril ou seringa, e os mecanismos de retenção são idênticos àqueles envolvidos em 

cromatografia líquida em coluna. Um cartucho típico é formado por um tubo de 

polipropileno contendo cerca de 50 a 500 mg de adsorvente, com 40-60 mm de tamanho 

de partícula, fixado no tubo através de dois filtros (QUEIROZ et al, 2001).Em geral, os 

procedimentos de EFS contêm 5 etapas: 

• Ativação do adsorvente para deixar os sítios ativos disponíveis; 

• Condicionamento do sorvente com solvente adequado para ajustar as forças do 

solvente de eluição com o solvente da amostra; 

• Introdução da amostra, quando ocorre a retenção do analito e às vezes de alguns 

interferentes; 

• Limpeza da coluna para retirar os interferentes menos retidos que o analito; 

• Eluição e coleta do analito. (NETO & NUNES, 2003; LINGEMAN, 1997) 

Em geral, os materiais de recheio, empregados para EFS, são similares aos usados 

em cromatografia líquida. Assim, carvão ativado, alumina, sílica gel, silicato de 

magnésio (Florisil), fases quimicamente ligadas e polímeros, por exemplo, o copolímero 

e estireno entrecruzado com divinilbenzeno, também tem sido empregado.   

Ativação com solvante

(Metanol)

Aplicação da amostra

Lavagem  da amostra

(Clean-up )

Eluição do analito

Acondicionamento

Equilíbrio (água)

 

                    Figura 13. Esquema de extração em fase sólida. 
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2.7.  Padronização Interna e Externa 

O método de adição padrão consiste na adição de quantidades conhecidas da 

substância de interesse que está sendo analisada a quantidades conhecidas da amostra, 

antes do seu preparo. Estas amostras com o padrão incorporado são utilizadas para a 

obtenção dos cromatogramas. Aqui abordaremos apenas a Padronização Interna e a 

Padronização Externa. 

2.7.1. Padronização interna 

O método de padronização interna consiste na preparação das soluções padrão 

de concentrações conhecidas do analito, às quais se adiciona a mesma quantidade 

conhecida de um composto chamado padrão interno. Após análise dessas soluções, 

constrói-se um gráfico, relacionando a razão de áreas (área do analito/área do padrão 

interno que tem concentração constante) com a concentração (variada) do analito. A 

amostra também é analisada após a adição da mesma quantidade conhecida do padrão 

interno. Através da razão de áreas obtidas no cromatograma tem-se a concentração da 

substância na amostra. (RIBANI, 2004)  

Idealmente, a substância usada como padrão interno deve ser similar à 

substância a ser quantificada, ter tempo de retenção próximo a esta substância, não 

reagir com a substância ou outro componente da matriz, não fazer parte da amostra e, 

quando cromatografada, ficar separada de todas as demais substâncias presentes na 

amostra. Este último requisito não é necessário quando a detecção é feita por 

espectrometria de massas, na qual cada composto produz um espectro característico. O 

método de padronização interna é extremamente útil, especialmente pelo fato de que 

independe de pequenas mudanças em variáveis experimentais, como temperatura da 

coluna e tamanho da amostra. (RIBANI, 2004; SOARES, 2001) 
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Quando a padronização interna é usada, todos os cálculos são baseados na 

suposição de que tanto o analito como o padrão interno sofrem influências similares da 

matriz da amostra e de que ambos são perturbados igualmente pelas alterações nas 

condições instrumentais ou operacionais. Portanto, as sensibilidades das soluções 

analíticas de referência (Ss) estão relacionadas com as das amostras (Sa) conforme a 

equação: 

Ssa/ Sspi= Saa/ Sapi 

sendo que Ssa e Sspi são as sensibilidades do analito e padrão interno em 

soluções analíticas de referência; Saa e Sapi são as sensibilidades do analito e padrão 

interno na amostra.(FERNANDES, 2003) 

 

Portanto, entre os métodos de quantificação, a padronização interna é a que 

possui maior capacidade de eliminar erros técnicos, sendo selecionada para a 

quantificação dos fármacos em fluidos biológicos. A padronização interna é atraente, 

simples e eficiente para compensar os erros aleatórios e sistemáticos; melhorando a 

precisão e a exatidão do método aplicado na quantificação. O estudo de elementos 

adequados com padrões internos para diferentes analitos é amostras é um pré-requisito 

também essencial para o uso mais efetivo dessa estratégia. (FERNANDES, 2003; 

FERNANDES, 2002; SOARES, 2001) 

2.7.2. Padronização externa  

 
O método de padronização externa compara a área da substância (analito) a ser 

quantificada na amostra com as áreas obtidas com soluções de concentrações 

conhecidas preparadas a partir de um padrão. Preparam-se soluções do analito a ser 

quantificada em diversas concentrações; obtém-se o cromatograma correspondente a 

cada uma delas e, em um gráfico, relacionam-se as áreas obtidas com as concentrações. 
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Utilizando este gráfico ou a equação da curva resultante, pode-se calcular a 

concentração do analito na amostra a partir da área da substância obtida no 

cromatograma resultante de uma injeção separada. Este método é sensível a erros de 

preparo das amostras e dos padrões e de injeção das soluções padrão e das amostras e 

por isso deve ser feito a cada análise. (SOARES, 2001; RIBANI, 2004) 

No caso da padronização externa, geralmente interessa apenas um composto ou 

poucos compostos. Os padrões são cromatografados separadamente em quantidades 

conhecidas para possibilitar o traçado de uma curva padrão que relacione a área com o 

peso do composto. Para se obter uma melhor precisão deve-se manter as mesmas 

condições cromatográficas durante a análise, alternar os padrões com as amostras, 

manter o mesmo volume de injeção para os padrões e para a amostra (para evitar 

distorções dos picos), manter a concentração ou massa do padrão próxima à do 

componente de interesse, utilizar padrões de alta pureza. (SOARES, 2001) 

Lembrar que zero quantidade deve dar zero resposta pois a curva deve passar 

pela origem. Alguns fatores podem levar a curva a não passar pelo zero, tais como: 

presença de impurezas, adsorção irreversível, degradação no injetor ou na coluna. Todos 

estes fatores são indesejados e devem ser eliminados. (SOARES, 2001) 

Então a padronização externa consiste em comparar a área ou altura do pico 

correspondente a quantidades conhecidas do composto problema com a do mesmo 

composto cuja concentração se deseja determinar (BRASIL, 2001). 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo geral 

Desenvolver e validar novas metodologias analíticas de extração e determinação 

por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao detector de espectrômetro de 

massas (CL-EM/EM) à quantificação simultânea de fármacos em plasma humano. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Elaboração e submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro de 

Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) de 

protocolos de estudos de Biodisponibilidade relativa/Bioequivalência; 

• Planejamento dos estudos, desenho dos estudos e tamanho das amostras (número 

de voluntários); 

• Desenvolvimento e validação da extração líquido-líquido e quantificação da 

cimetidina em plasma humano, aplicando a cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada ao detector de espectrômetro de massas (CL-EM/EM).  

• Desenvolvimento e validação da extração líquido-líquido e quantificação da 

hidroclotiazida em plasma humano, aplicando a cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada ao detector de espectrômetro de massas (CL-EM/EM).  

• Realizar o estudo de estabilidade dos fármacos em plasma humano; 

• Realização das etapas clinica; 

• Aplicar as metodologias de extração e quantificação em plasma humano; 

• Avaliar estatisticamente a bioequivalência entre medicamentos teste e referência 

para os estudos da cimetidina e da hidroclorotiazida, ambos na forma de 

comprimidos. 
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 Rapid determination of Hydrochlorothiazide in human plasma by 

high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry 

Abstract. This paper describes a rapid (2.0 min) and sensitive (LLOQ 5 ng/mL) 

analytical method for the quantitation of hydrochlorothiazide (HCTZ) in human plasma. 

The method is based in High-performance Liquid chromatography-tandem mass 

spectrometry (LC-MS/MS) using clortalidone as internal standard (I.S.). Sample 

preparation involved liquid-liquid extraction with Methyl Tert-Butyl Ether. The 

chromatographic separation was achieved on a monolitic C18 (50 x 4,6 mm) reversed-

phase column and a mobile phase containing acetonitrile/water (80:20 v/v, add 5% 

Isopropyl alcohol), in isocratic conditions. The target analytes were transferred into a 

triple quadrupole mass spectrometer equipped with an electrospray ionization source for 

mass detection. The ion transitions selected for MRM detection were:  m/z 

296.10>204.85 and 337.13>189.77 for HCTZ and I.S., respectively. The assay was 

linear in the concentration range of 5 – 400 ng/mL. The mean recovery for HCTZ was 

80.46%. Intra- and inter-day precision (R.S.D.) were < 10.3 % and <11.7 %, 

respectively and the accuracy (R.E.) was in the range ± 4.54 %. The method was 

successfully applied to a single oral dose pharmacokinetics study in 26 healthy human 

volunteers. 

Keywords: hydrochlorothiazide, LC-MS/MS, pharmacokinetics 

4.1. Introduction  

Hydrochlorothiazide (6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfo-namide -

1,1-dioxide, HCTZ) (Figure 1), is a diuretic and anti-hypertensive agent that reduces 

plasma volume by increasing the excretion of sodium, chloride and water and, to a 

lesser extend, that of potassium ion as well [1-4] . Hydrochlorothiazide is one of the 

oldest thiazide diuretics, often prescribed in combination with other antihypertensive 
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drugs such as beta blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors, or angiotensin II 

receptor blockers [4] 

 

Figure 1. Chemical structure of hydrochlorothiazide (HCTZ) 
 
A number of methods have been employed for the analysis of hydrochlorothiazide 

concentration in plasma or urine by high performance liquid chromatography (HPLC) 

with ultraviolet or electrochemical detection [6-8]. However, most of them were time 

consuming or not sufficiently sensitive. The coupling of HPLC and mass spectrometry 

has provided a useful technique for drug bioanalysis [2,5,10]. Recently, reported for the 

first time that HCTZ and its impurities in drug substances were characterized by the 

combination of HPLC and mass spectrometry [9].  

The proposed methods were useful for the resolution of band overlapping in 

quantitative analysis. The present work presents simple, rapid and sensitive methods for 

determination of HCTZ in human plasma, using a relatively simple liquid–liquid 

extraction procedure using in combination with LC-MS/MS analysis.  

4.2. Experimental: 

4.2.1. Chemicals and reagents 

Hydrochlorothiazide reference standard was acquired from the Instituto Nacional de 

Controle de Qualidade em Saúde (INCQS, Rio de Janeiro, Brazil) and clortalidone 

(internal standard, I.S.) from the United States Pharmacopea (Rockville, MD, EUA). 

HPLC-grade Isopropyl alcohol, Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) and acetonitrile was 

purchased from J.T. Baker (Phillipsburg, NJ, EUA). Water was purified using a MilliQ 

system from Millipore (Molsheim, France). Clorana® (SANOFI-SYNTHELABO) and 
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the formulation test 50 mg(hydrochlorothiazide) tablets were purchased from the local 

pharmacy. 

4.2.2. Instrumentation 

High performance liquid chromatography was done using a chromatograph composed 

of two pumps (LC 10ADvp), a column oven (CTO 10Avp), an autosampler  (SIL 

10ADvp), and a system controller (SCL 10Avp) all from Shimadzu (Kyoto, Japão). The 

LC equipment was connected to a Micromass Quattro LC system (Milford, USA) For 

sample extraction a Jouan M23i refrigerated centrifuge (St. Herblaim, França) was used. 

Samples were stored at -70 ºC REVCO (Ascheville, NC, EUA) freezer until analysis. 

4.2.3. Chromatography conditions 

For the LC optimization some analytical columns were evaluated. Reversed phase C18 

(Gemini 50 x 2.0 mm, 5 µm), reversed phase C18 (ACE, 50 x 4.6, 5µm) and reversed 

phase (Onix 50 x 4.6 mm, monoltic). The mobile phase was achieved by varying the 

percentage of organic solvent (methanol or acetonitrile) for a short analytical time, the 

best compromise between separation efficiency, peak cheap and stability of the MS 

signal. 

4.2.4. MS/MS conditions 

The LC equipment was operated with negative electrospray ionization (ESI-) interface 

source. The mass spectrometric parameters (Cone voltage, collision energy, source 

temperature, desolvation gas, multiplier detection) were optimized to obtain maximum 

sensitivity at unit resolution.  The multiple reaction monitoring (MRM) detection mode 

was employed to hydrochlorothiazide (m/z 296.10 > 204.85) and I.S. (m/z 337.13 > 

189.77) parent and daughter ion fragments, respectively, with dwell time set at 0.5 s for 

each transition. 
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4.2.5. Preparation of working solutions and quality control standards 

The stock solutions of hydrochlorothiazide and I.S. (at 1.0 mg.mL-1) were prepared by 

dissolving the substance in acetonitrile:water (1:1 v/v). The I.S. working solution was 

also prepared in mobile phase at a concentration of 2500 ng.mL-1. The calibration 

curves for hydrochlorothiazide were prepared in human plasma at concentrations of 5, 

10, 30, 80, 100, 200, 300 e 400 ng.mL-1. Quality control (QC) samples were also 

prepared in human plasma at the following concentrations: 15, 190 e 320 ngmL-1 (low, 

medium and high concentration). 

4.2.6. Sample preparation 

Plasma samples (250 µL) were transfered to a 2 mL polypropylene vial to which 

internal standard (25 µL, 2500 ng.mL-1) and 1.5 mL of MTBE was added to the mixture 

and vortex-mixed for 1 min. The samples were centrifuged at for 5 minute at 3000 × g. 

The aqueous layer discarded. The organic phase was transferred to 2 mL glass vials and 

the solvent was evaporated to dryness at 40 ºC under a stream of nitrogen. The residue 

was redissolved in 250 µL of acetonitrile:water (1:1 v/v), of which 200 µL was 

transfered into 250 µL glass vials and placed in the autosampler for analysis. The 

injection volume was 40 µL.       

4.2.7. Method validation 

Quantitation was based on determination of relationship between HCTZ peaks areas and 

I.S. areas. Specificity was evaluated by extracting plasma samples from a pool of 

plasma, including a lipemic and hemolysed plasma. Recoveries of HCTZ at the three 

QC concentrations and I.S. at 2500 ng.mL-1 were determined by comparing peak areas 

of spiked plasma samples with the peak area in solutions prepared with the same 

nominal concentration. For precision (as relative standard deviation (R.S.D.)) and 

accuracy (as relative error (R.E.)) studies, samples were prepared at three QC with 6 
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replicates each, and were analysed in the same day (intra-day precision and accuracy), 

and analysed in 3 consecutive days (inter-day precision and accuracy). The stability of 

the solutions and plasma samples was also evaluated during method validation. HCTZ 

stock solutions were analysed at two QC levels (low and high QC, corresponding to 15 

and 320 ng.mL-1, respectively) both recently prepared or after 7 days stored at 4 ºC. The 

stability of HCTZ was also evaluated in post-extracted samples kept in the autosampler 

at room temperature (23 ºC) for 6 or 24 hours, as well as in plasma samples kept at -70 

ºC for 72 days and after being submitted to 3 freeze-thawing cycles (24 hours each 

cycle). All samples described above were compared to freshly prepared HCTZ samples 

at the same concentration level. 

4.2.8. Application of method 

The method was applied to a single oral dose study of HCTZ (50 mg tablet) in 26 

healthy volunteers who were signed the consent before clinical trial was approved by 

the ethics committee of Federal University of Pernambuco. Blood samples (8 mL) were 

collected by venepuncture before and at 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 

4.50, 5.00, 6.00, 8.00, 12.00, 24.00, 36.00 end 48 hours after dosing. Following 

centrifugation for 5 min at 3000 × g, plasma samples were stored in polypropylene 

cryogenic tubes at - 70ºC until analysis.  

4.3. Results and Discussion 

4.3.1. LC- MS/MS conditions 
 
Chromatographic separation was achieved using a Onix C18 (Monolitic) column 

(Phenomenex, Torrance, CA, EUA) with 50 x 4,6 mm. The mobile phase consisted of 

acetonitrile and water (80:20, v/v), add 5% Isopropyl alcohol which was filtered, 

degassed and pumped at a flow rate of 1.0 mL/min. The column oven was set at 40 ºC 

and the injected volume was 40 µL. Retention time for HCTZ end clortalidone  were 0.9 
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solução 0.5 ug/mL  
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min for booth compounds and analytical run was 2.0 min (Figure 2). Quantitation of 

hydrochlorothiazide was done by measuring the response (area) of hydrochlorothiazide 

in relation to the response of clortalidone (I.S.). The isopropyl alcohol was used for the 

best asymmetry factor. Figure 1 shows HCTZ negative ion electrospray mass spectra 

with parent and daughter ion (m/z 296.10 > 204.85) the mass transition monitored in 

MRM mode for I.S. was m/z 337.13 > 189.77. The source temperature was optimized at 

110 ◦C, desolvation temperature was 400 ◦C, and desolvation gas flow was 390 L/h. 

The capillary voltage was set at 2.9 kV, while optimized cone voltage values for HCTZ 

and I.S. were 36 V and 30 V, respectively. The collision energy was optimized for 

HCTZ was 23 V and 18 V for I.S. The multiplier was set at 900V and argon was used as 

the collision gas at a pressure of 1.88×10−3 psi in the collision cell. 

Figure 2. Mass spectra os HCTZ with daugther and parent ion. 
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4.3.2. Method validation 

4.3.2.1. Specificity 

The method demonstrated excellent chromatographic sepecifity with no endogenous or 

metabolite interferences at the retention times for HCTZ and clortalidone (Figure 2).  

Chromatograms  of  extracted  blank  human plasma  containing  low  (5 ng/ml)  and  

high  (400 ng/ml)  concentrations  of clortalidone    indicated  good  detector  response  

and baseline  resolution  for  HCTZ  and  I.S.  with  an  analytical  run  time  of  2 min. 

The cross talk test shows not interference between channels of HCTZ and I.S.. The 

carry over test shows not interference between samples of a analysis sequence. 

Figure 3. Representative cromatograms of (A) blank plasma and (B) plasma spiked with 
HCTZ 20 ng/mL and I.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

4.3.2.2. Linearity, precision, accuracy and recovery 

Good linearity was obtained in the concentration range of 5 – 400 ng/mL with  a  mean 

correlation  coefficient  of  0.9917  (n= 3  analytical runs). The LLOQ was  5 ng/mL. 

The recoveries of HCTZ and I.S. using liquid-liquid extraction with MTBE were 
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80.46% and 76.35%, respectively. Matrix effects were investigated by analysis of spike-

after-extraction samples with pure standard solutions at the same concentrations and the 

results is 94.29% for hydrochlorothiazide. Thus, ion suppression or enhancement from 

plasma matrix was negligible for this method. Intra- and inter-day precision and 

accuracy results (Table 1) gave satisfactory results in that R.S.D. < 11.70 % and R.E. < 

4.54%. 

Table 1. Precision and accuracy results of validation  

 

4.3.2.3. Stability studies 

The stability data of HCTZ in plasma under different temperature, time conditions and 

freeze-thaw  was  demonstrated  as  the calculated concentrations  for  the  controls  did  

Spiked 

conc. 

(ngmL-1) 

Intraday (ngmL-1) (n=6) Interday (ngmL-1) (n=24) 

Day  1 Day  2 Day  3  

Mean (R.S.D.) Mean (R.S.D.) Mean (R.S.D.) Mean  Prec. Acc. (R.E.) 

5 4,37 (10,3%) 5,24 (10,7%) 4,72 (9,6%) 4,773 11,70 95,46 

15 16,66 (3,4%) 14,26 (4,6%) 13,54 (4,1%) 14,85 10,18 99,00 

190 207,90 (5,4%) 185,17 (6,2%) 180,72 (2,8%) 191,27 7,98 100,67 

320 337,24 (3,5%) 303,07 (7,0%) 288,41 (3,5%) 309,57 8,22 96,74 

(A)                Hydrochlorothiazide (n=4) 

Stability Test Conc. ng/mL Precision (R.S.D.) 

(%) 

Accuracy (R.E.) 

(%) 

Bench top stability  
15 5,41 -4,04 

320 2,75 -6,25 

Autosampler stability  
15 5,93 -3,81 

320 3,24 -3,94 

Freeze-thaw stability  
15 2,01 -5,26 

320 2,22   3,69 

72-days storage stability  
15 2,68   4,23 

320 1,54   6,64 
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not significantly  decrease  over  the  course  of  the study ( Table 2) 

Table 2.  Stability data of assay of Hydrochlorothiazide in human plasma  
 
 
4.3.3. Pharmacokinetic  study 

The developed method was successfully applied to a pharmacokinetic study in which 

the concentration of HCTZ was measured in plasma samples from 26 healthy volunteers 

after single oral dose of 50 mg. The mean concentration-time profile is shown in Figure 

3. Means values of pharmacokinetics parameters were: Cmáx 244.08± 69.01 ng/mL, Tmáx 

2.65± 0.85 h and area under curve (AUCo-t) the plasma concentration-time curve 

1831.96± 459.33 ng/mL.h for test formulation. For the reference formulation the means 

values for Cmáx, Tmáx and AUC0-t were 254.44± 68.38 ng/mL, 2.50± 0.95 h and 1882.10± 

439.54 ng/mL.h, respectively. 

Figure 4. Mean plasma concentration-time profile of HCTZ after administration of  a 50 
mg tablet. Data are mean ±S.D. for 26 healthy volunteers.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Conclusion 

We have described a simple, rapid and sensitive LC-MS/MS method for the quantitation 

of HCTZ in human plasma, which showed acceptable precision and adequate 

sensitivity. The major advantages of this method are the simple sample preparation, the 
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short run time (2 min) for high throughput analysis and good sensibility, which are all 

important characteristics when dealing with large batches of samples. This method has 

been successfully applied to clinical pharmacokinetics studies of HCTZ in healthy 

volunteers. 
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5. Conclusões 

Com os resultados apresentados no presente trabalho, pode-se concluir: 

• A condução dos estudos de biodisponibilidade comparada além respeitar de 

forma irrestrita os princípios da bioética é necessário levar em consideração as 

resoluções da ANVISA. 

• A extração líquido-líquido mostrou-se uma técnica com um bom poder de 

“clean-up” e de recuperação, além de  precisa, exata, simples e rápida.  

• A técnica de CLAE-EM/EM apresentou uma maior sensibilidade, seletividade e 

rapidez as mensurações; tornado-se uma poderosa técnica para aplicação em 

estudos de biodisponibilidade. 

• Os métodos bioanalíticos desenvolvidos e validados para quantificação de dos 

fármacos (cimetidina e hidrclorotiazida) em amostras de plasma por meio de 

LC-MS/MS apresentaram-se: específicos, sensíveis, lineares, precisos e exatos. 

Então, adequados para sua utilização em ensaios de bioequivalência ou estudos 

farmacocinéticos. 

• O método para cimetidina também se apresenta mais rápido e sensível do que os 

presentes na literatura. Devido ao LIQ ser de 25ng/mL também pode ser 

aplicado na avaliação de possíveis contaminações por traços de cimetidina 

• O método para hidroclorotiazida apresenta como maior vantagem a sua rapidez, 

simplicidade e uma boa sensibilidade.   

• Estudo de estabilidade: 

� As amostras de cimetidina em plasma humano mostraram-se 

estáveis nas temperaturas de -20 ºC e -70ºC. 



NUDFAC 

Sousa, CEM - Desenvolvimento e validação de métodos bioanalíticos para quantificação de 

hidroclorotiazida e cimetidina em plasma humano e aplicação em estudos de farmacocinética comparada 

     56 

 

� Já as amostras de hidroclorotiazida em plasma humano foram 

avaliadas apenas na temperatura de -70ºC e mostraram-se 

estáveis. 

• Os produtos: 

� Cimetidina comprimido 200mg (teste) e Tagamet® (referência) 

� Hidroclorotiazida comprimido 50mg (teste) e Clorana® 

(referência) 

Podem ser considerados bioequivalentes segundo os critérios estabelecidos pela 

ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) e a FDA (Food and Drug 

Administration). Desta maneira estes medicamentos podem ser intercambiáveis. 
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6. Perspectivas 

O desenvolvimento de novas metodologias com auxilio de técnicas de extração 

automatizados “on-line”, conectada com o sistema cromatográfico e com o 

espectrômetro de massas, reduzindo a intervenção humana, gerando uma maior 

reprodutibilidade dos resultados. Buscando sempre evoluir na qualidade das analises e 

reduzir a quantidade de resíduos químicos gerados, colaborando na preservação do 

meio-ambiente.   

Aplicação, NUDFAC-CBIO UFPE, do extrator de fase sólida acoplado à CL-

EM/EM. 

Desenvolvimento e validação de metodologias bioanaliticas para doseamento 

dos novos produtos enquadrados nos estudos de biodisponibilidade pela ANVISA, 

como o desafio gerado pelos medicamentos contraceptivos a base de hormônios. 
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MÉTODO SIMPLES E RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO DA 

CIMETIDINA EM PLASMA HUMANO POR LC-MS/MS. 

SOUSA, C.E.M. de1; BEDOR, D.C.G1.; GONÇALVES, T.M1 ; FERREIRA, M.L.L.1; 

MENEZES,A.L.1; SANTANA, D. P. de1*. 

1Núcleo de Desenvolvimento Farmacêutico e Cosmético, Rua Professor Arthur de Sá s/n, 

Cidade Universitária, CEP 50740-520, Recife, Pernambuco, Brasil. 

e-mail: d-santana@bol.com.br 

Abstract 

A simple and fast method intended for large-scale bioequivalence studies for the 

determination of cimetidene in plasma samples is presented. The chromatographic 

separation was achieved on a C18 (5 µm, 150 x 4,6 mm) reversed-phase column and a 

mobile phase containing 15% buffer ammonium acetate and 85% acetonitrile, add 5% 

Isopropyl alcohol and 0,1% formic acid, at a flow rate of 1,5mL/min, in isocratic 

conditions. Plasma samples were alkalinized followed by liquid extraction with ethyl 

acetate: dichloromethane then evaporated under nitrogen. The extracts were reconstituted in 

mobile phase and injected. Ranitidine was used as internal standard. The target analytes 

were transferred into a Quattro-LC triple quadrupole mass spectrometer equipped with an 

electrospray ionization source for mass detection. The ion transitions selected for MRM 

detection were:  m/z 253.16→159.04 and 315.15→176.00 for cimetidine and IS. The 

analytical process was characterized by a low limit of quantitation of 25 ng/mL. The mean 

recovery for cimetidine was 67,14% over a concentration interval ranging from 25 to 6000 

ng/mL. Intra-day and inter-day precision and accuracy calculated over 25–5000 ng/mL 

concentration interval ranged from 7,95%±3,14% and 98,93%±4,84%, respectively. For 
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cimetidine , the method was applied for evaluation of the bioequivalence between two 

formulations containing 200mg cimetidine per dose. 

1. Introdução  
 

A Cimetidina (N-ciano-N-metil-N[2-[(5-metil-1H-imidazol-4y1)metil]tio]etil]-

guanidina) (figura 1) é um potente antagonista competitivo da histamina nos receptores H2; 

usada amplamente no tratamento de ulceras gástricas e duodenal 1-4. Este fármaco é  

rapidamente absorvido após administração oral; seu pico de concentração plasmática 

máxima é obtido após 1-2 horas, apresentando  meia-vida de eliminação de 2 a 3 horas.  A 

cimetidina é excretada predominantemente inalterada pelos rins (aproximadamente 70%)1,5. 

 
         Figura 1- Cimetidina (CMT) 
 
A literatura relata vários métodos com HPLC para a determinação de cimetidina em 

plasma humano e urina, entretanto eles apresentam algumas limitações, como: grande 

volumes de plasma, baixa ou inconsistente recuperação em plasma 6-9. Mas, nos últimos 

anos, a aplicação da cromatografia líquida acoplado com o espectrômetro de massas, 

tornou-se um útil procedimento para a análise de vários compostos e uma alternativa ao 

sistema GC–MS. A grande utilização da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada 

a Espectrometria de massas (CL–EM/EM) para testes clínicos apresenta-se bastante 

satisfatória 10-11. Como também a extração líquido-líquido (ELL) tem sido bastante utilizada 

em análises de diversos tipos de substâncias presentes em fluidos biológicos, pois podem 

ser obtidos extratos limpos com alta seletividade para alguns analitos 12.  
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Este trabalho teve como objetivo desenvolver e validar uma metodologia 

bioanalítica para determinação da cimetidina em plasma, atendendo aos requisitos de Boas 

Práticas de Laboratório, e sua posterior aplicação em estudos farmacocinéticos, que 

avaliem eficácia e segurança dos medicamentos. 

2. Materiais e método 
 

2.1.Padrões 

Cimetidina FB (INCQS-Substância Química de Referência da Farmacopéia 

Brasileira - teor 100,2%) e padrão interno Cloreto de Ranitidina FB (INCQS-Substância 

Química de Referência da Farmacopéia Brasileira - 100,2%) 

2.2.Reagentes 
 

Os solventes utilizados foram de grau CLAE. O acetato de amônio (Merck) , água 

ultra-pura obtida em equipamento Milli-Q (Millipore).Ácido fórmico PA (Merck),  

acetonitrila (ACN), acetato de etila(ACE) e o isopropanol fornecidos pela J.T.Baker. O 

diclorometano (DCM) e eter metil ter-butil (MTBE) da Mallinckrodt Chemicals.  O plasma 

branco de referência para preparo das amostras adicionadas de padrão e de controle de 

qualidade foi doado pelo Hemocentro de Pernambuco (HEMOPE). Os plasmas: branco 

normal, lipêmico e hemolisado foram obtidos de voluntários sadios. 

2.3.Equipamentos 
 

Sistema CLAE Shimadzu (Toquio, Japão) é constituído dos seguintes módulos:  

duas bombas (LC 10ADvp), forno de coluna (CTO 10Avp), auto-injetor ( SIL 10ADvp), 

detector varredura de arranjo de diodos (SPDM 10AVvp) e controladora do sistema (SCL 

10Avp). O espectrômetro de massas Quattro-LC triple quadrupole com ionização por 

electroesplay e software Masslynx v3.5 (Micromass®, Manchester, Reino Unido). Para a 
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extração a centrifuga refrigerada Jouan M23i (St. Herblaim, França). O freezer -70ºC 

REVCO (Ascheville, NC, EUA) usado na estocagem das amostras. 

 

2.4.Soluções estoque, solução de padrão interno e amostras de plasma padrão e de 

controle de qualidade. 
 

A solução estoque de Cimetidina (Solução A), para preparo de amostras de plasma 

padrão foi obtida dissolvendo-se 10mg de Cimetidina em 10mL de acetonitrila:água(1:1) 

(concentração = 1000µg/mL). As amostras de plasma padrão nas concentrações de 25, 50, 

100, 300, 600, 1000, 2000, 40000 e 6000ng/mL foram obtidas por meio de diluições 

sucessivas da Solução A em plasma branco. As amostras de plasma para o controle de 

qualidade (CQ) nas concentrações de 75, 1500 e 5000ng/mL foram obtidas por meio de 

diluições sucessivas da Solução B (preparada da mesma forma que a Solução A) em plasma 

branco. A solução de padrão interno foi obtida dissolvendo-se 10 mg de ranitidina em 

10mL de acetonitrila:água (concentração = 1000µg/mL ) (Solução C). Por diluição da 

Solução C em acetonitrila:água(1:1)  obteve-se uma solução de 10 µg/mL de ranitidina. 

2.5. Preparação das amostras de plasma para quantificação de Cimetidina 
 

A extração líquido-líquido (ELL) foi à escolhida devido a sua praticidade e baixo 

custo. Como na ELL ocorre a partição da amostra entre duas fases imiscíveis orgânica 

(solvente) e aquosa (matriz-plasma). Sua eficiência depende da afinidade do soluto pelo 

solvente de extração, da razão das fases e do pH, uma vez que, o valor da constante de 

distribuição (KD), entre as fases pode ser aumentado pelo ajuste do pH, para diminuir a 

solubilidade de compostos orgânicos na fase aquosa 12.  
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Então, para o desenvolvimento do método de extração, realizou-se uma série de 

testes, envolvendo os seguintes parâmetros: natureza do solvente, razão plasma:solvente e 

pH. 

2.6. Validação 

Os testes de validação do método analítico desenvolvido para quantificação de 

cimetidina em plasma foram realizados por meio da determinação dos parâmetros de 

seletividade, linearidade, recuperação, limite de quantificação, precisão, exatidão e 

estabilidade. 

2.6.1 Seletividade 

Foi avaliada pela análise de uma solução de limite inferior de quantificação (LIQ) e 

seis amostras de plasma “branco” sendo uma amostra de plasma lipêmico, uma amostra de 

plasma hemolisado e quatro amostras de plasma normal, para verificação da existência de 

interferência de componentes endógenos do plasma na análise do fármaco e do padrão 

interno. 

2.6.2. Linearidade 

Foi estabelecida pela analise em triplicata das amostras de plasma adicionado de 

padrão de cimetidina em nove concentrações diferentes 25, 50, 100, 300, 600, 1000, 2000, 

40000 e 6000ng/mL.  

Estabeleceu-se correlação linear entre concentração, considerada variável 

independente (x), e relação entre as áreas dos picos cromatográficos do fármaco e do 

padrão interno, considerada variável dependente (y). Os parâmetros da correlação foram 

estimados pelo método dos mínimos quadrados. 
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O limite de detecção foi determinado utilizando amostras de plasma em três 

repetições. A precisão deve estar entre ± 20 % do valor nominal da concentração, com 

coeficiente de variação (precisão) de, no máximo, 20 %. 

2.6.3. Recuperação 

Os resultados obtidos das amostras de plasma adicionados de padrão submetido ao 

processo de extração foram comparados a resultados das amostras de cimetidina e 

ranitidina em acetonitrila: água, as quais não submetidas ao processo de extração, em três 

diferentes concentrações (75, 1500 e 5000 ng/mL) e seis repetições. 

2.6.4. Precisão e Exatidão 

Esses parâmetros foram determinados através de análises das amostras dos controles 

de qualidade (CQs) em três diferentes concentrações (150, 1600 e 2800 ng/mL) e seis 

repetições. A precisão e exatidão foram avaliadas intra-dia e inter-dias em três dias 

consecutivos. 

2.7. Estabilidade 

Determinou-se a estabilidade do cimetidina em amostras de plasma mantidas a –20 

°C; –70 °C e submetidas a três ciclos de congelamento e descongelamento em ambas as nas 

duas temperaturas. A estabilidade de curta duração (no tempo e condições de análise); a 

estabilidade de pós-processamento, estabilidade após tempo de bancada. A estabilidade das 

soluções padrão e estabilidade de longa duração. 

2.8. Estudo de biodisponibilidade 

Administrou-se uma dose de 400 mg de cimetidina a cada um voluntários sadios, 

mantidos em jejum por oito horas antes e duas horas após a administração do medicamento, 

o qual foi ingerido com auxílio de 200 mL de água. Coletaram-se amostras de sangue em 
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tubo heparinizado nos tempos 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2,0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 

10, 12 e 14 horas após a administração. O sangue foi centrifugado por 5 minutos a 2400 

rpm e o plasma obtido foi congelado e mantido a –70°C até a análise para quantificação do 

fármaco. As amostras de plasma do voluntário foram analisadas paralelamente à curva de 

calibração formada por amostras de plasma adicionado de padrão em nove concentrações 

(25, 50, 100, 300, 600, 1000, 2000, 40000 e 6000ng/mL) e a amostras de plasma de 

controle de qualidade em três diferentes concentrações (baixa: 75ng/mL; média: 

1500ng/mL e alta: 5000ng/mL). 

3. Resultados e Discussão 
 

3.1. Condições cromatográficas e espectrométricas. 

 
As condições cromatográficas estabelecidas foram: fase móvel, constituída de 

acetonitrila e tampão acetato de amônio (85:15) com adição de 5% isopropanol e 0,1% 

ácido fórmico. Fluxo isocratico de 1,5 mL/min. Já a coluna analítica foi a Phenomenex® 

Gemini C18 (5 µm, 150 x 4,6 mm.) e pré-coluna Phenomenex® Security Guard C18 com 

temperatura do forno de 40ºC, split de 1:10 e o volume de injeção de 30 µL.  

A ionização foi realizada por electrospray em modo positivo (ESI+) e a análise foi 

realizada em multiple reaction monitoring (MRM). As transições de massas monitoradas 

foram 253.16>159.04 e 315.15>176, para a cimetidina e ranitidina (PI) respectivamente. 

Para o analito e o Padrão interno (PI) a voltagem do capilar foi 18V e a temperatura da 

fonte foi controlada em 100 ºC. A energia de colisão (Ecol) foi mantida a 15 eV na presença 

do gás argônio (Ar). O dwell com tempo de transição de 0.5 s. Os dados do MRM foram 

determinados usando o software MassLynx (Micromass) versão 3.5.  
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20-Nov-200622:35:14NUDFAC - CBIOPrecisão e Exatidão - Lote I - CQB
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20_11_06_NUD_11_06_Validação_108 Sm (Mn, 3x2) MRM of 2 Channels ES+ 
253.16 > 159.04

5.99e3
Area

1.46;1137

3.2. Seletividade  

 
Na Figura 2 está apresentado o cromatograma obtido com as condições 

estabelecidas. Os tempos de retenção obtidos para a cimetidina e para a ranitidina(RNT) 

são 1,39min e 1,46min, respectivamente. Com tempo de corrida de 2,5 minutos, o qual é 

bastante inferior aos outros métodos pesentes na literatura 11; 2. 

A seletividade dos métodos pode ser atestada no cromatograma do branco do “pool” 

de plasma (Figura 2), com a ausência de interferentes da amostra na região de eluição dos 

analitos (cimetidina e ranitidina). Portanto, a seletividade é o primeiro passo no 

desenvolvimento e validação de um método instrumental de separação e deve ser reavaliada 

continuamente durante a validação e subseqüente uso do método13. 

  
CBIO-NUDFAC/UFPE   NUD_12_07 27-Aug-200720:33:05Seletividade Plasma Normal

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00
Time0

100

%

0

100

%

27_08_07_Seletividade_Re_analise_01 MRM of 2 Channels ES- 
337.13 > 189.77

9.49e3

0.59
0.310.13 0.930.83

0.65
1.671.351.29

27_08_07_Seletividade_Re_analise_01 MRM of 2 Channels ES- 
296.02 > 204.76

9.38e3

1.731.290.810.510.150.11
0.21 0.31

0.61 0.75 0.97 1.05 1.41 1.51 1.65 1.89

 
Figura 2. Cromatogramas ilustrando a análise do pool de plasma normal (1), do plasma 

hemolisado(2), canal da CMT na concentração de 75ng/mL (3) e o canal do PI (4) extraídos 

do plasma. 

3.4.Linearidade e limite de quantificação 
 

3- CMT 

4- PI 

1-PLASMA NORMAL 

2-PLASMA HEMOLISADO 
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Linearidade apresentou um coeficiente de correlação de 0.994; este parâmetro 

permite uma estimativa da qualidade da curva obtida, por quanto mais próximo de 1, menor 

a dispersão do conjunto de pontos experimentais e menor  a incerteza dos coeficientes de 

regressão estimados.  

Já o limite inferior de quantificação (LIQ=25ng/mL) apresentou-se inferior aos 10% 

do Cmax (2000-3000ng/mL) e seu limite superior de quantificação(LSQ) de 6000ng/mL 

ficou acima do Cmax, isto para dose de 400mg. O LIQ foi definido como a menor 

quantidade dos analíticos nas amostras com precisão aceitável, isto é, com coeficiente de 

variação de 6,10. Então o método apresenta uma excelente sensibilidade, com o valor do 

LIQ inferior aos métodos anteriormente publicados11; 2. 

Tabela 1.  A precisão e exatidão dos pontos da linearidade 

Valor 

nominal                

(ngmL-1) 

Valor observado 

         (ngmL-1) 

(Media ± SD) (n=13) 

Precisão (%) Exatidão (%) 

25 23,963 ± 1,46 6,10 95,9 

50 54,314 ± 1,46 2,68 108,6 

100          97,341 ± 3,56 3,66 97,3 

300 322,607 ± 1,91 0,59 107,5 

600  604,776 ± 27,33 4,52 100,8 

1000 978,040 ± 50,67 5,18 97,8 

2000       1838,358 ± 101,25 5,51 91,9 

4000   3880,593 ± 265,86 6,85 97,0 

6000 6186,697 ± 370,37 5,99 103,1 
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3.5. Recuperação 
 

De acordo com os resultados dos testes (Tabela 2). A ELL que obteve maior 

recuperação foi o diclorometano e acetato de etila (1:1), na razão de 1:10 em meio alcalino. 

Estes valores foram obtidos pela razão entre os media das áreas dos cromatogramas em 

plasma e solução nos seus respectivos níveis.    

Tabela 02. Disposição dos Testes de ELL e seus Resultados. 
Teste Solvente Razão* pH CMT% RNT% 

1 Acetato de etila 1:4 Neutro 28,679 32,57 

2 Acetato de etila 1:4 Alcalino 37,489 42,37 

3 Acetato de etila 1:10 Neutro 32,129 39,21 

4 Acetato de etila 1:10 Alcalino 45,199 53,33 

5 Diclorometano 1:4 Neutro 31,229 33,82 

6 Diclorometano 1:4 Alcalino 40,019 42,10 

7 Diclorometano 1:10 Neutro 39.12 43,91 

8 Diclorometano 1:10 Alcalino 48,26 56,72 

9 MTBE3 1:4 Neutro 18,12 20,35 

10 MTBE 1:4 Alcalino 22,73% 23,06% 

11 MTBE 1:10 Neutro 25,91% 26,89% 

12 MTBE 1:10 Alcalino 31,21% 36,29% 

13 ACE1/DCM2 (1:1) 1:4 Neutro 38,21% 39,40% 

14 ACE/DCM (1:1) 1:4 Alcalino 58,21% 69,21% 

15 ACE/DCM (1:1) 1:10 Neutro 45,32% 49,34% 

16 ACE/DCM (1:1) 1:10 Alcalino 64,01% 77,01% 

17 ACE/DCM (1:1) 1:15 Alcalino 67,14% 90,02% 

*Razão é a relação: (volume de plasma: volume de solvente orgânico) 
   Acetato de etila1; Diclorometano2; Eter metil ter-butil 3.

   

 

É importante observar o efeito do pH nos processos, uma vez que a recuperação dos 

fármacos é favorecida pela adição  de 100µL de NaOH 2N. Isto porque tanto a CMT 
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quanto RNT são bases fracas e conseqüentemente ficam em maior proporção no seu estado 

molecular em pH alcalino5.  

Outro ponto interessante é o efeito da razão entre o plasma e solvente extrator. 

Observe os resultados dos testes 14 e 16 da tabela 2; houve um aumento considerável no 

rendimento da recuperação para ambos os fármacos. Este aumento é devido à somatória de 

dois feitos: o primeiro está relacionado com aumento da proporção do solvente extrator, o 

qual favorece a partição, ou seja, aumentado a quantidade dos fármacos para que ocorra 

saturação na porção orgânica (solvente). Já o segundo é causado pelo efeito matriz, pois à 

medida que há diminuição da matriz plasma, ocorre também uma queda da supressão iônica 

no processo de quantificação dos substancias, causa pela co-extração de componentes da 

matriz 14-16.  

Com a otimização do processo (Teste 17), obteve-se uma recuperação de 67,14% e 

90,02% para a cimetidina e o PI, respectivamente (Tabela 3). A extração foi realizada da 

seguinte maneira: adicionaram-se 100 µl de plasma e 100 µl de solução de hidróxido de 

sódio 2N a tubos contendo 50 µL de solução de padrão interno (RNT 10µg/mL) em 

acetonitrila:água(1:1); homogeneizou-se em agitador de tubos por 10 segundos. Em 

seguida, adicionou-se 1,5mL de diclorometano:acetato de etila (1:1), ficando a mistura sob 

agitação vigorosaa durante 60 segundos. Centrifugou-se (10000rpm, 5min, 4°C), transferiu-

se a fase orgânica para um tubo de ensaio onde se efetuou secagem, sob fluxo de 

nitrogênio, à temperatura de 40ºC. Reconstituiu-se o resíduo em 500 µL de 

acetonitrila:água (1:1) para análise. 
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          Tabela 3. Resultados da recuperação da CMT  
 

Concentração (ng/mL)                       Recuperação 

                                                              Padrão (%)                 DP(%) 

75                                                      67,05                             5,38 

1500                                                  65,16                             3,20 

5000                                                  68,22                             7,39 

Média                                                67,14                                - 

PI                                                       90,02                            5,32 

 
 

3.6. Precisão e Exatidão  
 
         Os valores obtidos no ensaio demonstram a precisão e exatidão do método (Tabela 4). 

Tabela 4. Precisão e exatidão Inter e Intra-dia da Cimetidina 

 

 Verificou-se que todos os níveis analisados obtiveram uma precisão e exatidão 

dentro dos limites especificados. 

 Também se avaliou a precisão e exatidão do método durante sua aplicação para o 

doseamento dos 26 voluntários, através dos 52 controles de qualidade de cada nível, os 

quais foram postos intercalando as analises. Os resultados  estão dispostos na Tabela 5. 

 

Valor 

nominal 

(ngmL-1) 

Intra-dia (ngmL-1) (n=6) Inter-dia (ngmL-1) (n=24) 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Média ± SD Média ± SD Média ± SD Média ± SD Prec. Exat. 

25 22,63±1,32 26,52±2,26 28,81±0,83 26,05±3,18 12,20 104,2 

75 76,72±4,22 74,25±7,54 71,66±3,26 74,46± 5,69 7,65 99,28 

1500 1420,51±53,14 1337,28±42,30 1403,413±78,9 1387,07± 67,48 4,86 92,47 

5000 4945,14±247,4 5086,89±321,6 4938,90±337,6 4988,27± 322,7 6,47 99,77 
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Tabela 5. Precisão e Exatidão da aplicação do método. 

NÍVEL    
CQB 

(75ng/mL)   

CQM 

(1500ng/mL)   

CQA 

(5000ng/mL) 

MÉDIA (µg/mL)  73,473  1433,112  4814,244 

DP  7,40  110,37  315,80 

CV (%)  10,07  7,70  6,56 

EXATIDÃO (%)   97,96   95,54   96,28 

 
 
3.7. Estudo Estabilidade 

 
A estabilidade das soluções padrão do analito e do padrão interno foi determinada 

pela análise após 6h estocadas a temperatura ambiente e 24h a 5ºC. A estabilidade das 

amostras de plasma de controle de qualidade foi acompanhada pela comparação destas com 

uma curva de calibração preparada no dia de análise. As amostras de plasma de controle de 

qualidade foram preparadas na sua totalidade antes do início das análises. As amostras de 

plasma branco, amostras de plasma de controle de qualidade que receberam cimetidina 

mantiveram-se estáveis durante os testes: gelo e degelo, pós-processamento 36h, curta 

duração 6h de bancada e ao estudo de longa duração de 30 dias às temperaturas de –20 ºC e 

–70 ºC (Tabela 6). O estudo de estabilidade do fármaco na matriz permite avaliar a sua 

cinética de degradação como também a degradação intrínseca da matriz, que pode gerar 

impurezas dificultando as analises posteriores.   
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Tabela 4. Dados estudo de estabilidade da CMT. 
 

(A)                           Cimetidina (n=4) 

Estabilidade  Conc. 
Nominal 
(ng/mL) 

Média das 
concentrações(± SD)      

(ng/mL) 

CV 
(%) 

Exatidão 
y (%) 

Curta duraçãoA 75 76.803 (±7.282) 9.48 +3.63 
5000 4719.849 (±36.221) 0.77 -1.05 

Pós-processamentoB 75 72.649 (±0.756) 1.04 -0.93 
5000 4846.987 (±254.919) 5.26 -3.35 

Gelo e degeloC 75 71.851 (±3.278) 4.56 -5.75 
5000 4869.926 (±319.908) 6.57 +5.27 

Gelo e degeloD 75 73.222 (±4.015) 5.48 -3.95 
 5000 4652.545 (±240.962) 5.18 +0.57 
Longa duração E 75 71.727 (±7.401) 10.32 -2.96 
 5000 4537.545 (±182.003) 4.01 +2.25 
Longa duração F 75 76.028 (±8.626) 11.35 +2.86 

5000 4890.518 (±298.490) 6.10 +10.20 
              A Exposição na temperatura ambiente (23ºC) por 6 h 

 B AUTO-INJETO a 4ºC por 36h 
 C Após três ciclos a - 20ºC 
 D Após três ciclos a - 70ºC   
 E Longa a - 20ºC (30 dias) 

             F Longa a - 70ºC (30 dias) 
 

A tabela 6 avalia os dados obtidos das amostras referência frente às submetidas aos 

três ciclos de gelo e degelo nas temperaturas especificadas. Também correlaciona os 

resultados obtidos das amostras após o terceiro ciclo de gelo e degelo entre as diferentes 

temperaturas. O estudo mostrou que não existe diferença estatisticamente significativa entre 

as temperaturas de armazenamento para os três ciclos de gelo e degelo, isto com 95% de 

confiança. O mesmo pode-se afirma com a estabilidade de longa duração (Tabela 7). 

Portanto, as amostras de cimetidina em plasma humano podem ser armazenadas no 

intervalo de temperatura de -20 ºC a -70ºC de acordo com o estudo realizado. 

Tabela 7. Análise de Variância (ANOVA) da estabilidade da cimetidina. 
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Estudo Temperatura Nível GL F calculado F critico 

 

Gelo e 
degelo* 

-20 ºC 75ng/mL 11 0.287109 

 
 
 
 

4.256492 

 
 
 

-70ºC 5000ng/mL 11 0.745495 

 
Longa 

duração** 
-20 ºC 75ng/mL 11     0.26112 

 
-70ºC 5000ng/mL 11 3.40332 

 
* 3 ciclos de gelo e degelo 
** 30 dias 
 
3.8. Estudo bioequivalência 

 
Figura 3. Apresenta a curva de “concentração plasmática versus tempo” 
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 A Figura 3 apresenta a curva de “concentração plasmática versus tempo” obtida 

após a administração de 400 mg de cimetidina da formulação referencia (Tagamet®, 

comprimidos de 200 mg) e da formulação teste aos dos vinte e seis voluntários sadios. A 

tabela 8 apresenta os valores dos parâmetros farmacocinéticos para as duas formulações. 

Tabela 8 - Parâmetros farmacocinéticos das formulações teste e referência. 
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Parâmetros farmacocinéticos 
Formulação teste 

(media ± CV) 

Formulação 
referência 

      (media ± CV) 

AUC(0-t)  (ng/mL.h) 3192.23 ± 22.61 3151.14 ± 19.9 

AUC(0-inf)  (ng/mL.h) 3329.87 ± 21.94 3281.31 ± 19.34 

Cmax (ng/mL) 
 

850.73 ± 22.88 867.78 ± 28.09 

Tmáx  1.82 ± 53.15 1.702 ± 67.12 

T 1/2 2.61 ± 22.97 2.69 ± 25.10 

Kel (h/h) 0.28 ± 20.23 0.27± 32.98 

  
 

O intervalo de confiança (90%) para a media do Cmáx foi 85,36% (limite inferior) e 

11,69% (limite superior), através do shortest. A media do Cmáx calculado pelo método dos 

mínimos quadrados para a formulação referência foi 89,60 e 89,29 para o teste, resultando 

num razão (Cmáxtest / Cmáxreference) de 97,64 e um poder do teste de 86,50%. 

A área sob a curva de concentração-tempo do tempo zero ao tempo da última coleta, 

AUC (0-t) apresentou limites de confiança (90%) inferior e superior de 85,02 e 106,50, 

respectivamente, pelo shortest. A AUC (0-t), calculado pelo método dos mínimos 

quadrados, foram de 123,425 para a formulação referência e 122,709 para formulação teste; 

resultando numa razão (teste / referência), de 95,15 e um  poder do teste para AUC (0-t) de 

94,69 %. 

Quando a área sob a curva concentração-tempo de zero a infinito, AUC (0-inf), os 

limites inferior e superior de confiança (90%) pela shortest, foram 88,62 e 109,6, 

respectivamente. A média AUC (0-inf), calculado para as formulações referência e teste 

pelo método dos mínimos quadrados, foram 137,182 e 136.950 resultando num razão (teste 

formulação / referência formulação), de 98,55 e um poder do teste de 94,41%. 
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4. Conclusão 

O método bioanalítico desenvolvido para quantificação de cimetidina em amostras 

de plasma por meio de CL-EM/EM apresentou especificidade, sensibilidade, linearidade, 

precisão e exatidão adequadas, que permite sua utilização em ensaios de bioequivalência ou 

estudos farmacocinéticos envolvendo o referido fármaco. O método também se apresenta 

mais rápido e sensível do que os presentes na literatura. Devido ao seu  baixo LIQ 

(25ng/mL), este também pode ser aplicado na avaliação de possíveis contaminações por 

traços de cimetidina. 
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