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RESUMO 
 

 
Os Inibidores de protease (PI) constituem uma potente classe de drogas anti-
retrovirais que mudou o tratamento e a evolução da infecção pelo HIV. Em março de 
1997, um novo medicamento desta classe, o mesilato de nelfinavir foi aprovado pela 
Food and Drug Administration (FDA), sendo desde então, extensamente utilizado 
isoladamente ou em associação a Inibidores da Transcriptase Reversa (RTIs), 
obtendo-se considerável eficácia clínica no tratamento da AIDS. O mesilato de 
nelfinavir tem como produto de referência no mercado o Viracept®, fabricado pela 
indústria Roche. Esta medicação faz parte do coquetel anti-AIDS distribuído no 
Brasil, sendo usada por 25% dos pacientes. O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar o desenvolvimento farmacotécnico-industrial de comprimidos revestidos 
de mesilato de nelfinavir 250 mg, baseado em uma planificação qualitativa e 
quantitativa dos excipientes, além da realização de testes de bancada visando à 
obtenção de uma forma farmacêutica com qualidade e baixo custo. Para tanto, 
realizou-se a caracterização da matéria-prima com vistas à qualificação de 
fornecedores, e executou-se o desenvolvimento da metodologia de dissolução para os 
comprimidos obtidos, além de estudo comparativo do seu perfil de dissolução frente 
ao medicamento de referência. O trabalho também contemplou o desenvolvimento e 
a validação da metodologia para doseamento da matéria-prima e produto acabado, 
por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), obedecendo aos parâmetros 
estabelecidos na Resolução-RE n° 899, publicada em 02 de junho de 2003 pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Também foi realizado um 
estudo comparativo entre o produto de referência Viracept® e o produto desenvolvido 
mesilato de nelfinavir LAFEPE®. Os comprimidos revestidos de mesilato de 
nelfinavir desenvolvidos apresentaram boa qualidade e as comparações efetuadas 
entre estes e o Viracept® não apresentaram diferenças significativas. Encontra-se em 
curso o estudo de estabilidade nos modelos acelerado e longa duração. Este estudo 
foi realizado em parceria com o Núcleo de Controle de Qualidade de Medicamentos 
e Correlatos, o Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos, ambos do 
Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFPE e o Laboratório Farmacêutico do 
Estado de Pernambuco (LAFEPE). 

 

Palavras-Chave: mesilato de nelfinavir, comprimidos, AIDS. 
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ABSTRACT 
   
 

The Protease Inhibitors (PI) constitutes a powerful class of anti-retroviral drugs that 
changed the therapy and evolution of the infection by HIV. In March of 1997, a new 
drug of this class, the Nelfinavir Mesylate was approved by the Food and Drug 
Administration (FDA). Since then, it has been often used, separately or in 
association with Reverse Transcriptase Inhibitors (RTIs), achieving considerable 
clinical effectiveness in the treatment of AIDS. The Nelfinavir Mesylate has the 
Viracept® as reference product in the market, manufactured by Roche industry. 
This medication is part of the anti-AIDS cocktail distributed in Brazil, being used by 
25% of the patients. This work has as main objective present the pharmaceutical and 
industrial development of a coated tablet with 250mg of Nelfinavir Mesylate, based 
in a qualitative and quantitative planning of excipientes, and carry out series of 
bench tests, trying to reach a pharmaceutical form with quality and low cost. 
Therefore, the raw materials were characterized aiming the qualification of suppliers 
and the dissolution methodology for the achieved tablets was developed. Besides 
that, a comparative study of its profile of dissolution versus the reference medicine 
was also carried out. The work also contemplated the development and the 
validation of the dosage methodology of the raw material and the final product, 
using the High Precision Liquid Chromatography (HPLC), following the parameters 
established by the National Agency of Sanitary Surveillance (ANVISA), in its 
resolution RE n° 899, published in June, 02nd, 2003. Also a comparative study was 
carried between the reference product, Viracept® and the developed product 
Nelfinavir Mesylate LAFEPE®. The coated tablets of the developed Nelfinavir 
Mesylate had presented good quality and the comparisons made between these and 
the Viracept® had not presented significant differences. The stability studies, 
accelerated and long term models, are still in progress. This work was accomplished 
in a partnership between the Center for Quality Control of the Medicines and  the 
Laboratory of Medicines Technology, both from the Departament of Pharmacy of 
the Federal University of Pernambuco (UFPE) and the Pernambuco State 
Pharmaceutical Laboratory (LAFEPE). 
 
 
Key-Words: Nelfinavir Mesylate, Tablets, AIDS. 
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1. Introdução 
 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) foi descrita em 1981. Os 

primeiros casos foram reconhecidos devido à alta incidência de casos de Sarcoma de 

Kaposi e pneumonia, quadros acompanhados de comprometimento do sistema imune, 

em pacientes homossexuais masculinos procedentes das grandes cidades norte-

americanas como Nova Yorque, Los Angeles e São Francisco. Este fato logo chamou a 

atenção do órgão de vigilângia epidemiológica norte-americana, o CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention) e a partir de então muitos estudos foram iniciados na 

tentativa de identificar o agente etiológico da AIDS (TOLEDO, 2004). Este agente foi 

identificado em 1983 e verificou-se que se tratava de um retrovírus humano, atualmente 

denominado por vírus da imunodeficiência humana (HIV) (ALVES, 2004; VASCO 

2004). 

Ainda na primeira metade da década de 80 a AIDS foi identificada no Brasil, 

mantendo-se inicialmente restrita a São Paulo e Rio de Janeiro, maiores regiões 

metropolitanas do país, porém a partir do final daquela década disseminou-se para as 

demais regiões do Brasil (BIBLIOMED, 2004; BRASIL, 2004a; DHALIA, 2004). 

Dados de 2003 mostram que existem no Brasil cerca de 235.000 casos de AIDS 

registrados pelo Ministério da Saúde, sendo estas as pessoas que manifestaram sinais 

claros da doença. Desde 1997, o Brasil aplica o programa brasileiro de combate à AIDS 

“Programa Anti-aids” do Ministério da Saúde que busca através da produção nacional 

de medicamentos anti-retrovirais fornecer tratamento gratuito a centenas de milhares de 

pacientes (BRASIL, 2004b). 

O mesilato de nelfinavir faz parte de um novo grupo de fármacos utilizados no 

tratamento da infecção pelo HIV chamado de inibidores da protease. Os medicamentos 

desta classe terapêutica agem no estágio final do ciclo de reprodução do vírus evitando 

que a protease divida as proteínas do HIV em extensões que formariam novos vírus 

capazes de atacarem outras células quando liberadas no organismo (GOODMAN & 

GILMAN, 1996). Sua utilização isolada ou associada a outras drogas anti-retrovirais 

apresentou um impacto enorme na história da infecção pelo HIV, havendo diminuição 

da mortalidade, melhora dos indicadores de imunidade e recuperação de infecções 

oportunistas (TOLEDO, 2004). 
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Dentre as diferentes formas farmacêuticas para se veicular um novo fármaco, este é 

sempre que possível lançado no mercado sob a apresentação de uma forma farmacêutica 

sólida, com destaque para os comprimidos que são formas farmacêuticas unitárias de 

dosagem bem definida que oferecem, em comparação às outras formas, grandes 

vantagens como (ANSEL et al., 2000): 

• Precisão da dose e menor variabilidade no conteúdo 

• Apresentam forma compacta, favorecendo embalagem e transporte 

• Apresentam boa estabilidade física, química e microbiológica. 

• Baixo custo e praticidade no processo produtivo. 

Os comprimidos revestidos apresentam em sua superfície uma cobertura de 

espessura variável, de uma ou várias camadas de substâncias diversas como: resinas 

naturais ou sintéticas, gomas, plastificantes, etc. Os vários processos de revestimentos 

são drageamento convencional, microencapsulação, revestimento por compressão e 

revestimento por filme (film coating). A tecnologia de revestimento por filme consiste 

num método rápido onde os polímeros produzem uma fina película que recobre toda a 

superfície do núcleo destinado ao revestimento (LACHMAN et al, 2001). 

O mesilato de nelfinavir está no mercado apresentado sob a forma farmacêutica 

comprimido com o nome comercial de Viracept ® (DEF, 2000). Este medicamento, 

fabricado pela indústria farmacêutica Roche, foi o pivô de grande discussão sobre 

quebra de patente de um medicamento contra a AIDS no Brasil em 2001 devido ao seu 

elevado preço para o consumidor. Esta medicação faz parte do coquetel anti-AIDS 

utilizado no Brasil, sendo usada por 25% dos pacientes, o que representa um gasto de 

US$ 88 milhões por ano, cerca de 28% das despesas anuais com os remédios 

importados do coquetel (MORAES, 2003). Tendo em vista estes fatores, fez-se 

necessário o desenvolvimento farmacotécnico-industrial a fim de se obter comprimidos 

revestidos de mesilato de nelfinavir 600 mg com boa qualidade e baixo custo. Este 

estudo foi realizado em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e 

o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE) que já fabrica sete 

diferentes anti-retrovirais. 
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2. Justificativa 
 

O Brasil foi um dos primeiros países a adotar políticas de saúde significativas 

para a melhoria ao atendimento dos portadores do HIV, de maneira que o Programa 

Brasileiro de Combate à AIDS é hoje uma referência em todo o mundo por possibilitar 

o acesso universal e gratuito da população aos medicamentos usados no tratamento da 

AIDS. 

 Atualmente mais de 140.000 pacientes estão em tratamento com os 15 anti-

retrovirais distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. 

 A produção nacional de medicamentos anti-retrovirais é fator essencial para a 

viabilidade da distribuição gratuita dessas drogas. Dos 15 medicamentos distribuídos na 

rede pública de saúde, oito são produzidos nacionalmente gerando uma economia 

substancial de recursos, uma vez que os atuais gastos do governo com a importação de 

anti-retrovirais são cerca de R$ 610 milhões e se não fosse possível a fabricação 

nacional dos medicamentos, os gastos chegariam a R$1,325 bilhões. Somam-se a esses 

valores, a redução de aproximadamente 50% do número de óbitos no Brasil e a queda 

de 80% nas internações hospitalares por doenças oportunistas da AIDS, desde a 

implantação do Programa anti-AIDS. 

O desenvolvimento de uma forma farmacêutica sólida contendo o mesilato de 

nelfinavir é de grande importância para o tratamento da infecção pelo HIV, não somente 

devido ao potente efeito anti-viral deste fármaco, mas por representar uma alternativa 

terapêutica mais econômica uma vez que o medicamento desenvolvido será 

industrializado no Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE) 

possibilitando a aquisição de medicamentos de qualidade e de baixo custo pela 

sociedade. O desenvolvimento do medicamento contou também com o apoio do 

Laboratório de Tecnologia dos medicamentos (LTM) e do Núcleo de Controle de 

Qualidade de Medicamentos e Correlatos (NCQMC), ambos da Universidade Federal 

de Pernambuco. 
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3. Objetivos 
 
 
3.1.Objetivo Geral 

 

Desenvolver uma tecnologia de obtenção do anti-retroviral mesilato de 

nelfinavir na forma farmacêutica comprimido revestido. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

Caracterização da matéria-prima. • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Qualificação de fornecedores 

 

Desenvolvimento e validação da metodologia analítica para matéria-prima. 

 

Planificação qualitativa e quantitativa de excipientes/Estudos de pré-formulação. 

 

Desenvolvimento e validação da metodologia analítica para o produto acabado 

 

Desenvolvimento de metodologia de dissolução 

 

Estudo comparativo entre os comprimidos desenvolvidos e o medicamento 
referência. 
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Palavras-chave: anti-retrovirais, inibidores da protease, mesilato de nelfinavir. 

 

1. AIDS 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) foi descrita em 1981. Os 

primeiros casos foram identificados devido à alta incidência de casos de Sarcoma de Kaposi e 

pneumonia por Pneumocystis carinii, quadros acompanhados de comprometimento do 

sistema imune, em pacientes homossexuais masculinos procedentes das grandes cidades 

norte-americanas como Nova Yorque, Los Angeles e São Francisco (TOLEDO, 2004). A 

rápida evolução da doença com conseqüente morte dos pacientes levou à conclusão de que se 

tratava de uma doença ainda não classificada, de etiologia provavelmente infecciosa e 

transmissível (ALVES, 2004). 

O HIV foi isolado em 1983 pelos pesquisadores Robert Gallo, nos EUA, e Luc 

Montaigner, na França, recebendo os nomes de HTLV-III (Human T-Lymphotrophic Virus ou 

Vírus T-Linfotrópico Humano tipo lll) e LAV (Lymphadenopathy Associated Virus ou Virus 

Associado a Linfadenopatia) respectivamente nos dois países. Em 1986, um comitê 

internacional recomendou o termo HIV (Human Immunodeficiency Virus ou Vírus da 

Imunodeficiência Humana), reconhecendo-o como capaz de infectar seres humanos (VASCO,  
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2004). Neste mesmo ano, foi identificado um outro agente etiológico com características 

semelhantes ao HIV sendo denominado HIV-2 (ALVES, 2004; VASCO, 2004). Ambos são 

retrovírus, com genoma RNA, pertencentes à Família Retroviridae (retrovírus), à subfamília 

Lentiviridae e ao grupo dos retrovírus citopáticos e não-oncogênicos, potencialmente capazes 

de causar a AIDS (ALVES, 2004). Têm sido descritas variantes genômicas de ambos os vírus, 

em pacientes infectados de diferentes regiões demográficas. O HIV-1, disseminado por todo o 

mundo, apresenta-se classificado em dois grupos M (major) e O (outlier). No grupo M 

identificam-se dez subtipos (A-J) e no grupo O apenas um. Em relação ao HIV-2, descrevem-

se cinco subtipos (A-E). Embora ainda não estudada, especula-se a possibilidade dessas 

variantes virais possuírem diferentes índices de transmissibilidade e/ou patogenicidade 

(ALVES, 2004; BRASIL, 2004a; VASCO, 2004). 

Para que as partículas virais infectantes penetrem nas células-alvo, há necessidade de 

que ocorra interação molecular entre glicoproteínas do envelope viral externo e receptores 

expressos nas membranas celulares. Participam desta interação inicialmente a gp120 

(glicoproteína viral) e a molécula CD4+ (glicoproteína de superfície presente em várias 

células do sistema hematopoiético) (VASCO, 2004). Os linfócitos TCD4+ constituem o alvo 

principal do HIV já que exibem grandes concentrações da molécula CD4 em suas membranas. 

Os monócitos, macrófagos e células dendríticas também apresentam o CD4+ em sua 

superfície, porém em menor concentração, constituindo assim um alvo alternativo na infecção 

(MANGANO, 2004). 

 Os principais passos do ciclo vital do HIV estão descritos a seguir (ALVES, 2004): 

1. Ligação de glicoproteínas virais (gp120) ao receptor específico da superfície celular 

(principalmente linfócitos TCD4); 

2. Fusão do envelope do vírus com a membrana da célula hospedeira; 

3. Liberação do "core" do vírus para o citoplasma da célula hospedeira; 

4. Transcrição do RNA viral em DNA complementar, dependente da enzima 

transcriptase reversa;  

5. Transporte do DNA complementar para o núcleo da célula, onde pode haver 

integração no genoma celular (provírus), dependente da enzima integrase, ou a 

permanência em forma circular, isoladamente;  

6. O provírus é reativado e produz RNA mensageiro viral, indo para o citoplasma da 

célula;  
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7. Proteínas virais são produzidas e quebradas em subunidades, por intermédio da 

enzima protease;  

8. As proteínas virais produzidas regulam a síntese de novos genomas virais, e formam a 

estrutura externa de outros vírus que serão liberados pela célula hospedeira; e  

9. O vírion recém-formado é liberado para o meio circundante da célula hospedeira, 

podendo permanecer no fluído extracelular, ou infectar novas células.  

 

A interferência em qualquer um destes passos do ciclo vital do vírus impede a 

multiplicação e/ou a liberação de novos vírus. Atualmente estão disponíveis comercialmente 

fármacos que interferem em duas fases deste ciclo: a fase 4 (inibidores da transcriptase 

reversa - RTIs) e a fase 7 (inibidores da protease-IP) (VASCO, 2004). 

A característica fundamental da doença é a deterioração gradual dos linfócitos TCD4+. 

Essas células, eliminadas durante a evolução da doença são essenciais para a resposta 

imunológica, atuando como sinalizadoras de outras células do sistema imune para o 

desempenho de suas funções (MERCK SHARP & DOHME, 2004). Algumas semanas após a 

infecção pelo HIV podem surgir sinais de uma síndrome viral aguda (fase aguda) como febre, 

calafrios, sudorese e mialgia, os quais desaparecem em torno de duas a três semanas. Passada 

esta fase, o paciente atravessa um período variável (8 a 10 anos) durante o qual não apresenta 

nenhum sintoma (fase assintomática) (BRASIL, 2004a). A fase sintomática da doença reflete 

progressiva deterioração do sistema imunológico e apresenta como sinais de alerta: 

emagrecimento progressivo, febre intermitente, fadiga etc. Na fase avançada, esses sintomas 

tendem a se agravar e ainda surgem as doenças infecciosas e as neoplasias. As doenças 

oportunistas mais comuns são a tuberculose, pneumonia pneumocística, toxoplasmose, 

citomegalovirose, Sarcoma de Kaposi e outras neoplasias (ALVES, 2004; BURLAMAQUI, 

2004). A ocorrência de formas graves ou atípicas de doenças tropicais como 

Paracoccidioidomicose, Leishmaniose e Doença de Chagas têm sido observadas no Brasil 

(BRASIL, 2004a). 
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1.1 AIDS no mundo 

 A AIDS tem se constituído um dos mais sérios agravos já enfrentados pela 

humanidade (BRASIL, 2004a). Atualmente existem cerca de 38 milhões de pessoas em todo 

o mundo portadoras do HIV, segundo o último relatório divulgado pelas Nações Unidas 

(AGÊNCIA BRASIL, 2004). No mundo, 8.000 pessoas morrem diariamente em decorrência 

da infecção pelo vírus HIV e a situação se agrava nas nações mais pobres. A situação é mais 

crítica nos continentes africano e asiático, onde a quantidade de indivíduos tratados ainda é 

muito pequena em relação ao número de infectados. O pior índice de infecção por HIV, 

pertence a Botsuana, na África: cerca de 40% da população (CAMPOS, 2004). Essa doença 

ainda se espalha rapidamente pela América Latina e Caribe, onde em 2003, matou 120.000 

pessoas e mais de 250.000 se contaminaram. Nessa área, o país mais atingido é o Haiti com 

5,6% da população infectada (VITÓRIA, 2004). 

 

1.2 AIDS no Brasil. 

 Os primeiros casos de AIDS confirmados no Brasil surgiram em São Paulo no ano de 

1982 (BIBLIOMED, 2004). Inicialmente, a doença se manteve restrita a São Paulo e Rio de 

Janeiro, maiores regiões metropolitanas do país, porém a partir do final daquela década 

disseminou-se para as demais regiões do Brasil (DHALIA, 2004). Desde 2001, a região sul 

superou a sudeste em registro de novos casos e hoje estas duas regiões somam 84,8% dos 

casos de AIDS.(BRASIL, 2004b). 

 A taxa de mortalidade por AIDS no Brasil vem mostrando uma tendência de 

estabilização desde 1999. Esta tendência começou a apresentar queda significativa a partir de 

1996 quando o governo brasileiro introduziu a Política Nacional de Medicamentos para 

combate a AIDS garantindo o acesso universal e gratuito ao tratamento anti-retroviral no 

Sistema Único de Saúde (SUS). O último relatório mundial do Programa das Nações Unidas 

sobre HIV/AIDS (Unaids) aponta o programa brasileiro de prevenção e combate à doença 

como modelo para outras nações. O Brasil conta atualmente com 235.000 pessoas infectadas, 

estando 141.000 em utilização da terapia-anti-retroviral e 94.000 em acompanhamento, 

havendo ainda a estimativa da existência de 365.000 que desconhecem ser portadoras do vírus 

HIV.(BRASIL, 2004c). 
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2. Terapia anti-retroviral 

 

 O principal objetivo da terapia anti-retroviral é retardar a progressão da 

imunodeficiência e/ou restaurar, tanto quanto possível, a imunidade, aumentando o tempo e a 

qualidade de vida da pessoa infectada. 

 O primeiro fármaco com atividade anti-retroviral, Zidovudina (AZT), foi aprovada 

pelo FDA em 1986. Esta se revelou um fármaco com impacto discreto sobre a mortalidade 

dos pacientes infectados, além de ser eficaz em algumas situações particulares (TOLEDO, 

2004). Oito anos depois, surgiram três outros análogos nucleosídicos inibidores da 

transcriptase reversa – NRTIs (didanosina, lamivudina e estavudina) que passaram a ser 

empregados isoladamente ou em associação, sem que resultados muito melhores fossem 

alcançados (SILVA, 2002; TOLEDO, 2004). Entre o final da década de 80 e início da década 

de 90 pouco se conseguiu de concreto na luta contra a AIDS, o que permitiu que a doença 

adquirisse proporções de pandemia (TOLEDO, 2004). De 1995 até 1998, oito novos fármacos 

anti-retrovirais foram aprovados pelo FDA, inclusive os inibidores não nucleosídicos da 

transcriptase reversa – NNRTIs (nevirapina, delavirdina e efavirenz) e os inibidores da 

protease – PI ( saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir e amprenavir ) (SILVA, 2002). Esta 

última classe de fármacos revelou potente efeito antiviral in vitro e seu uso in vivo, 

isoladamente ou em associação com RTIs apresentou excelentes resultados (TOLEDO, 2004). 

 O tratamento padrão da infecção pelo HIV, comumente chamado de Terapia Anti-

retroviral de Alta Atividade (HAART) foi publicado no Guia para tratamento da AIDS e 

propõe a utilização da associação de agentes anti-retrovirais (ELION, 1999; TURNER et al., 

2003). A implantação desta terapia nasceu da necessidade de se evitar o desenvolvimento de 

resistência viral às drogas e minimizar o potencial da dose em causar efeitos colaterais. Esta 

terapêutica tem aumentado consideravelmente o sucesso do tratamento da AIDS, tendo a sua 

eficácia virológica, imunológica e clínica comprovadas em estudos realizados (BEACH, 

1998; ROCA et al., 2000a).  

A estratégia terapêutica mais utilizada consiste na associação de dois inibidores da 

transcriptase reversa com um inibidor da protease (HURWITZ & SCHINAZI, 2002). Os 

inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa (abacavir, didanosina, lamivudina, 

estavudina, zidovudina e zalcitabina) impedem a produção do DNA viral por serem 

incorporados a cadeia neucleosídica (AYWARD et al., 2000; TURNER et al., 2003). Os 

inibidores não nucleosídicos da transcriptase reversa (delavirdina, efavirenz, nevirapina)  
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ligam-se diretamente ao sítio alostérico da enzima inibindo o RNA e DNA dependente e a 

DNA polimerase (AYWARD et al., 2000; GRANJEIRO, 2001). 

Pesquisas atuais concentram esforços em busca de novos compostos anti-retrovirais 

pertencentes às classes já utilizadas e fármacos que atuem em outras fases do ciclo como: (De 

CLERCQ, 2002): 

• 

• 

• 

• 

Inibidores de adsorção - Atuam impedindo a ligação da glicoproteína do envelope 

viral (gp120) à superfície da célula hospedeira (Ex.: polisulfetos, polisulfonatos, 

policarboxilatos, polioximetalatos e polinucleotídeos). 

Antagonistas de coreceptores virais – Após a ligação da glicoproteína viral gp 120 ao 

receptor celular específico, para haver a entrada do vírus na célula é preciso que haja a interação 

viral com coreceptores celulares (CXCR 4 para células T e CCR5 para macrófagos). Os 

compostos em estudo AMD 3100 e TAK779 atuam bloqueando estes receptores. 

Inibidores de fusão – A interação da glicoproteína gp 120 com os coreceptores 

celulares é seguida da ação da também viral glicoproteína gp 41 a qual “ancora” seus 

grupamentos amino terminais na célula alvo iniciando o processo de fusão das duas bicamadas 

lipídicas (envelope viral e membrana plasmática). As substâncias T-20 e T-1249 impedem este 

processo ligando-se a glicoproteína gp 41. 

Inibidores de integrase – Assim como outros retrovírus, o HIV não pode replicar-se 

sem integrar-se ao cromossomo da célula hospedeira e este processo requer a ação da enzima 

viral integrase. São exemplos de drogas capazes de inibir esta enzima, o 4-aril-2,4-ácido 

dioxibutanóicos e derivados. 

  Como exemplos de compostos em fase experimental, pertencentes às classes já 

utilizadas, podemos citar: NRTIs (emtricitabina, tidoxil fozivudina e amdoxovir), NNRTIs 

(emivirina, capravirina e tiocarboxanilida UC-781), PI não peptidomiméticos (4- 

hidroxicumarina, 4-hidroxi-2-pirona, derivados sulfonamídico, uréias cíclicas e cianoguanidinas 

cíclias) (De CLERCQ, 2002). 
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3. Inibidores da protease 

 

3.1.Descoberta da protease 

 A síntese de um grande precursor protéico seguida de seu processamento proteolítico 

para maturar e ativar proteínas é ciclo comum em várias famílias de vírus. Para alguns 

precursores protéicos virais, o hospedeiro cumpre com o evento da clivagem proteolítica, em 

outros casos o vírus utiliza sua própria protease. De qualquer forma, a produção de vírus 

infectantes requer invariavelmente a ação de uma protease. Tendo isto em vista, as proteases 

virais atraíram crescente atenção como alvo para pequenas moléculas de inibidores 

(SWANSTROM & ERONA, 2000). 

 

3.2.Avaliação da protease como alvo 

 A mais clara demonstração do papel crítico da protease viral no ciclo de replicação 

veio a partir de abordagens genéticas, onde mutações no genoma do HIV que inativaram a 

protease viral levaram à produção de partículas virais incapazes de causar infecção. Este 

estudo comprovou o conceito de que um inibidor da protease viral poderia ser efetivo no 

bloqueio do ciclo de vida viral (SWANSTROM & ERONA, 2000). 

 

3.3.Uso clínico dos inibidores da protease 

 O potencial dos inibidores da protease sugerido em experimentos in vitro foi 

extensamente avaliado em estudos clínicos. Nos ensaios iniciais, estes fármacos foram 

administradas em doses únicas e múltiplas, para se definir os parâmetros farmacocinéticos e a 

atividade antiviral de cada agente. Os inibidores de protease inicialmente desenvolvidos 

apresentaram pequena biodisponibilidade oral e foram administrados por infusão intravenosa. 

Entretanto, melhorias na solubilidade dos agentes pertencentes a esta classe levaram ao 

desenvolvimento de compostos que apresentaram biodisponibilidade oral adequada, 

permitindo assim a realização de estudos clínicos em larga escala (SWANSTROM & 

ERONA, 2000). Em conseqüência destes avanços, os inibidores da protease constituem hoje 

uma potente classe de drogas anti-retrovirais que mudou o tratamento e a evolução da 

infecção pelo HIV (SARASA-NACENTA et al., 2001). A disponibilidade destes fármacos 

possibilitou o desenvolvimento de combinações terapêuticas capazes de diminuir a replicação 

viral em indivíduos infectados e interferir no curso da doença causada pela infecção por HIV 

(SWANSTROM & ERONA, 2000). 
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Estes fármacos atuam no estágio final do ciclo de reprodução viral impedindo a ação 

da protease na clivagem do precursor poliprotéico em proteínas estruturais e funcionais (De 

CLERCQ, 2002). O impedimento deste processo proteolítico ocasiona a formação de vírus 

imaturos incapazes de infectar novas células (De CLERCQ, 2002; SWANSTROM & 

ERONA, 2000). O resultado é o declínio dos níveis plasmáticos do RNA viral, o que está 

correlacionado com a redução da morbidade e da mortalidade dos pacientes (JUSTESEN et 

al., 2003). Desta forma, os inibidores da protease bloqueiam a produção de vírus, o que os 

inibidores da transcriptase reversa não fazem (SWANSTROM & ERONA, 2000). 

Os cinco primeiros Inibidores da Protease aprovados para o tratamento da infecção 

pelo HIV foram indinavir, ritonavir, saquinavir, amprenavir e nelfinavir (CHI et al., 2002). 

Atualmente, além destes, encontra-se disponível comercialmente o lopanavir (LPV), sendo 

também aprovado pela FDA e pela European Agency for the Evaluation Medicinal Products 

(EMEA) para o tratamento de pacientes infectados pelo HIV (JUSTESEN et al., 2003).Todos 

são reportados por causarem marcante redução da carga viral plasmática, especialmente 

quando em associação com outros anti-retrovirais (CHI et al., 2002, LAMOTTE et al., 1999). 

 

3.4. Perspectivas clínicas 

 Desde a introdução dos inibidores de protease (PI) na terapia anti-retroviral observou-

se uma redução significativa da incidência de Sarcoma de Kaposi. Este sarcoma é um câncer 

angioproliferativo particularmente freqüente e agressivo em indivíduos infectados pelo HIV, 

mas também presente em HIV negativos. O fato do Sarcoma de Kaposi ser uma doença 

angioproliferativa (composta por vasos sanguíneos e proliferação de células endoteliais) 

sugeriu-se a possibilidade de atuação dos PI no bloqueio de mecanismos específicos 

relacionados ao câncer e a angiogênese, que envolvem uma série de proteases. Estudos 

realizados indicaram que os PI são potentes substâncias anti-angiogênicas e antitumorais que 

inibem as proteases celulares necessárias envolvidas nestes processos, resultando numa 

potente inibição do desenvolvimento do tumor ou na sua regressão. Como estas drogas já 

demonstraram ser seguras e eficazes para uso humano, podem rapidamente ser desenvolvidas 

também para o tratamento de diferentes tumores ou doenças angiogênicas. Neste sentido, está 

sendo implantado na Itália um centro de estudos clínicos voltado para avaliação da utilização 

dos PI no tratamento destas doenças em indivíduos HIV-negativos (ENSOLI, 2002).  
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4. Mesilato de nelfinavir 

 

 O Mesilato de nelfinavir é um inibidor de protease não peptídico que se mostra ativo 

contra o HIV-1 e o HIV-2 (Departament of Health and Human Services of the U.S, 2004; 

GOODMAN & GILMAN, 1999). Ele inibe a protease através de sua ligação reversível ao 

sítio ativo da enzima, impedindo o processamento de polipeptídeos e a subseqüente maturação 

do vírus (GOODMAN & GILMAN, 1999). 

 Aprovado pela FDA em março de 1997, o nelfinavir é extensamente utilizado no 

tratamento da infecção pelo HIV devido a sua alta atividade antiviral e eficácia clínica 

(EASTERBROOK et al.,2001; HERFORT et al., 2002; ZOOK et al., 2000). É 

freqüentemente usado como fármaco controle em ensaios clínicos para avaliação de drogas 

assim também como tratamento alternativo para pacientes onde a terapia inicial falhou 

(ALBRECHT et al., 2001; PODZAMCZER et al., 2001; ROCA et al., 2000b; RUANE et al., 

2001; SEMINARI et al., 1999). 

O nelfinavir se apresenta na forma de um sal, o mesilato de nelfinavir, sendo 

representado quimicamente por {[3S-(3R*, 4aR*, 8aR*, 2’S*, 3’S*)]-2-[2’-hidroxi-3’-

feniltilmetil-4’-aza-5’-oxo-5’-(2’’-metil-3’-hidroxifenil)pentil]-decaidroisoquinolina-3N-

tertibutilcarboxamida metanesulfônico ácido }(LAMOTTE et al.,1999). 

Caracteriza-se como um pó branco, higroscópico, com fórmula molecular 

C32H45N3O4S.CH3SO3H e peso molecular 663,90g/mol. É bastante solúvel em metanol, 

etanol, isopropanol e propilenoglicol e solúvel em água apenas em pH menor ou igual a 4,0 

(Departament of Health and Human Services of the U.S, 2004). 

 Este medicamento é fabricado pela indústria Roche nas formas farmacêuticas pó e 

comprimido revestido, sendo comercializado com o nome de Viracept® (DEF, 2000). 

 O regime de administração do mesilato de nelfinavir pode ser realizado de duas 

maneiras: 750 mg três vezes ao dia ou 1250 mg duas vezes ao dia (SWANSTROM & 

ERONA, 2000). 

 O nelfinavir é absorvido lentamente e atinge concentração plasmática máxima entre 2 

e 4 horas, a sua administração concomitante com alimentos aumenta de 2 a 3 vezes a 

porcentagem do fármaco absorvido (GOODMAN & GILMAN, 1996). Possui uma 

biodisponibilidade maior que 75% e meia-vida de 3,5 a 5 horas (SILVA, 2002; 

SWANSTROM & ERONA, 2000). Sua ligação a proteínas plasmáticas é estimada em mais  
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de 98%, sendo a α-1-ácido glicoproteína a principal proteína de ligação para o Nelfinavir 

(HERFORT et al.,2002). 

 O fármaco se distribui extensamente pelos tecidos, particularmente no tecido linfóide. 

Esta é uma importante característica devido ao fato deste tecido poder atuar como reservatório 

para o vírus (BEACH, 1998). É encontrado no líquido cefalorraquidiano em concentração 

inferior a 1% da concentração plasmática, devido em parte à sua extensa ligação às proteínas 

plasmáticas (GOODMAN & GILMAN, 1996). Não há referência quanto a sua passagem 

através da placenta, assim como de sua distribuição no leite humano. Entretanto, ele é 

encontrado no leite de ratas (Departament of Health and Human Services of the U.S, 2004). 

 Assim como muitos Inibidores da Protease, o Nelfinavir, é metabolizado 

hepaticamente pelo CYP450, principalmente pela isoenzima CYP3A4 (GOODMAN & 

GILMAN, 1996; PFISTER et al., 2002). Além destas, outras isoenzimas, como CYP2C19, 

CYP2D6 e CYP2C9 estão envolvidas no seu metabolismo in vitro (TURNER et al., 2003). 

Seu principal metabólito, o hidroxi-tert-butilamida (M8), apresentou em vários estudos in 

vitro atividade antiviral comparável a do fármaco original, contribuindo substancialmente na 

eficácia antiviral do Nelfinavir após sua metabolização (BEACH et al., 1998; GOODMAN & 

GILMAN, 1996; JUSTESEN et al., 2003; LAMOTTE et al., 1999). 

A principal via de eliminação deste fármaco e seus metabólitos é a biliar, sendo menos 

de 2% do fármaco excretado de forma inalterada na urina (BEACH et al., 1998; GOODMAN 

& GILMAN, 1996). A presença de hepatopatia moderada ou grave pode prolongar o tempo 

de meia-vida e aumentar a concentração plasmática do fármaco original (GOODMAN & 

GILMAN, 1996). 

 Estudos in vitro demonstraram que o Nelfinavir, como outros Inibidores da Protease, 

inibe as enzimas metabólicas do citocromo P450, especificamente as da família CYP3A4, o 

que pode resultar no aumento das concentrações plasmáticas de fármacos amplamente 

metabolizados por esta família (BEACH et al., 1998; PFISTER et al., 2002). Em estudos in 

vitro, o nelfinavir mostrou diminuir o metabolismo da terfenadina, saquinavir e rifambutina. 

Conhecidos indutores do sistema CYP450 como rifampicina, carbamazepina, fenobarbital e 

fenitoína mostraram diminuir os níveis plasmáticos do Nelfinavir, ao contrário do ritonavir e 

cetoconazol que mostraram aumentar seus níveis plasmáticos (BEACH et al., 1998). 

 A ocorrência de diarréia constitui um efeito colateral muito comum ao Nelfinavir.Essa 

complicação é geralmente leve e menos de 2% dos pacientes interrompem o tratamento 

devido a ela. Outros efeitos colaterais incluem diabetes, intolerância à glicose, aumento de  
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triglicerídeos e dos níveis de colesterol (BEACH et al., 1998; GOODMAN & GILMAN, 

1996). 

 A combinação do nelfinavir com inibidores da transcriptase reversa tem apresentado 

bons resultados. Em estudos realizados com pacientes sem tratamento prévio, a tripla terapia 

com estavudina (d4T), didanosina (ddI) e nelfinavir (NFV) foi bem tolerada e apresentou 

pouca toxicidade, resultando numa substancial redução da carga viral de 2 log e também num 

aumento significativo nas células CD4+ de 111 células/mm3  acima da linha basal (ELION et 

al., 1999). Como outro exemplo de associação a NRTIs temos a utilização da terapia 

nelfinavir / zidovudina / lamivudina a qual resultou num aumento da eficácia anti-retroviral 

(ROCA et al., 2000a). Em outro estudo, realizado com crianças que receberam tratamento 

prévio com inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa (NRTIs) e apresentavam uma 

média de 10.000 RNA viral acima da linha basal, a combinação do Nelfinavir com o 

Efavirenz (NNRTIs) e um NRTIs ocasionou uma concentração de RNA viral menor que 400 

cópias/mL em 76% dos pacientes, num prazo de 48 semanas (GIBB, 2002). 

 

5. CONCLUSÕES 

 

 O progresso obtido no desenvolvimento de medicamentos para o tratamento da AIDS 

foi extraordinário. 

 A progressão da monoterapia para a terapia combinada foi possível graças ao esforço 

conjunto da academia, da química médica e das indústrias para sintetizar novos agentes para o 

tratamento desta doença. 

 O amplo número de drogas disponíveis possibilita à clínica a criação de regimes 

terapêuticos particulares. 

 A utilização dos Inibidores da Protease, isoladamente ou em associação com outros 

agentes anti-retrovirais, apresentou um impacto enorme na história da infecção pelo HIV, 

havendo diminuição da mortalidade imediata, melhora dos indicadores de imunidade e 

recuperação de infecções oportunista, o que representa melhoria da qualidade da sobrevida 

dos portadores do HIV. Estes fatos aqui relatados refletem a importância do desenvolvimento 

farmacotécnico-industrial do Nelfinavir na forma farmacêutica comprimido revestido com 

vistas à manutenção da colaboração na política brasileira de medicamentos anti-retrovirais no 

combate a AIDS. 
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1. Introdução 

 

A qualidade de um produto começa na aquisição dos insumos e dos materiais de 

embalagem dentro de suas especificações, em boas condições, nas quantidades certas e dentro 

do prazo previsto. Uma aquisição bem-sucedida é um pré-requisito para a qualidade do 

produto final. Portanto, para uma empresa que deseja manter uma política baseada em 

desenvolver, produzir e comercializar medicamentos com alto nível de qualidade é 

fundamental assumir uma sólida parceria com seus fornecedores principalmente no que se 

refere ao fornecimento de matérias-primas para novos produtos (DABCKIEWICZ, 1998; 

MACEDO, 2002). 

Considerando estes fatores a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

através da RDC 210, estabeleceu que todos os fabricantes de medicamentos devem possuir 

um cadastro de fornecedores certificados, cuja manutenção consiste em uma ferramenta de 

suma importância, acarretando uma série de vantagens para a empresa, tais como: evitar  
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devoluções, que podem acarretar em atrasos do início do processo de fabricação e 

conseqüentemente de entrega de dado produto; evitar não-conformidades, que podem ser 

detectadas em etapas avançadas do processo produtivo ou no fim deste, pelo próprio 

consumidor, causando transtornos internos ou até mesmo podendo afetar a imagem e a 

sobrevivência da empresa no mercado; otimização da rotina de fabricação de um produto, no 

caso de um fornecedor com qualidade assegurada, pode-se reduzir o nível de análises a serem 

efetuadas, otimizando os processos de recebimento e incorporação ao estoque; conformidade 

com a legislação das Boas Práticas de Fabricação (BPF) vigente; conferir estabilidade do 

processo na linha produtiva, uma vez que a constante troca de fornecedores causa as 

indesejáveis variações de processos e inúmeros testes de estabilidade e performance do 

produto acabado; além de permitir uma comparação precisa da qualidade entre seus 

fornecedores (JÚNIOR, 2003; MACEDO, 2002; SOFT EXPERT, 2003). Neste sentido, a 

certificação de fornecedor pode ser vista como um processo que permite às empresas 

tornarem-se mais competitivas, incentivar melhorias, fomentar parcerias e melhorar a 

qualidade (AZEVEDO, 2003). 

 Este trabalho teve como objetivo caracterizar a matéria-prima mesilato de nelfinavir 

com vistas à qualificação de três fornecedores, buscando verificar a concordância dos 

resultados obtidos, através de análises físico-químicas e térmicas (calorimetria exploratória 

diferencial – DSC e termogravimetria – TG) da referida matéria-prima, com as especificações 

dos laudos analíticos dos fornecedores. 

 

2. Materiais e métodos 

 

Neste estudo, foram utilizadas as seguintes matérias-primas: padrão de trabalho 

mesilato de nelfinavir do Fabricante Hetero Drugs Ltda (Lote WS01/03); mesilato de 

nelfinavir do Fabricante Hetero Drugs Ltda (Lotes: NE016043, NE0340903, NE0350903 e 

NE0370903); mesilato de nelfinavir do Fabricante Labogen (Lotes: PL03103101, 

PL03102701 e PL03110501); mesilato de nelfinavir do Fabricante Nortec Química (Lotes: 

LNM0014, LNM0024 e LNM0034). 
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2.1. Controle de qualidade físico-químico  

A partir das metodologias analíticas para matéria-prima, descritas no Drug Master 

File (DMF) dos fabricantes Hetero Drugs Ltda, Labogen e Nortec Química, foram 

realizados os seguintes testes para todos os lotes: descrição (análise macroscópia), 

solubilidade, identificação, doseamento, perda por dessecação, resíduo por incineração, 

metais pesados, densidade por compactação, conteúdo de água e granulometria. 

Avaliou-se a solubilidade da matéria-prima nos solventes: água destilada, metanol 

(Merck) e etanol (Merck). 

A identificação foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência e por 

espectrofotometria de absorção na região UV-VIS, utilizando, respectivamente, 

Espectrofotômetro UV 2401 PC (SHIMADZU) e Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência 

(SHIMADZU). 

No ensaio de doseamento, também realizado em CLAE (SHIMADZU), utilizou-se 

coluna C8 (Symmetry Waters), 250 x 4,6 mm, 5 µm; acetonitrila grau CLAE (JT Baker); 

fosfato de sódio monobásico monoidratado (Merck); àcido fosfórico (Merck); sistema de 

purificação de água (Milli-Q Millipore® Corporation) e sistema de filtração a pressão 

reduzida (Gast).  

Na determinação da perda por dessecação foi necessária a utilização da Estufa a vácuo 

(Fanem) e de pesa-filtros. 

Para os ensaios de determinação do resíduo por incineração e metais pesados, foi 

utilizada a Mufla (Indústria e Comércio Fornitec Ltda), cadinho de porcelana (Chiarotti 

Maua M-46) e o reagente ácido sulfúrico PA (Merck). Além deste ácido, para a 

determinação de metais pesados, utilizou-se também os reagentes: nitrato de chumbo 

(Merck), ácido nítrico (Merck), acetato de amônio (Merck), ácido clorídrico (Merck), 

ácido acético (Merck), hidróxido de amônio (Merck) e sulfeto de hidrogênio (VETEC 

Química Representações Ltda). 

A densidade por compactação foi determinada através da utilização do equipamento 

específico (Erweka), com submissão de determinada massa das amostras a 1250 

compactações. 

Na determinação do conteúdo de água, realizada no Aparelho Karl Fischer (Quimis), 

foram usados os reagentes metanol seco (Merck) e solução Karl Fischer (Merck).  
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O estudo de partição granulométrica foi realizado utilizando-se um jogo de tamizes 

(Bertel) com malhas de 75, 150, 180, 250, 425 e 600 µm de diâmetro. 

Todos os ensaios foram realizados com auxílio da Balança (Mettler AE 260) e de 

vidrarias (Pyrex). 

 

2.2. Análise térmica 

Os métodos termoanalíticos permitem monitorar mudanças nas propriedades físicas 

e/ou químicas de um material em função do aumento ou diminuição controlado da 

temperatura, sob determinada atmosfera.(MATOS et al, 1998; PERES DEL COMUNE, 

1999; GENNARO, 1987; VENKATARAMl et al 1995). Dentre as técnicas mais utilizadas 

pode-se citar a análise termogravimétrica (TG) que expressa a perda de massa em função da 

tmeperatura e a calorimetria exploratória diferencial (DSC) que registra a ocorrência de 

eventos acompanhados de variação entálpica.(CANOTILHO et al, 1992; FORD & 

TIMMINS, 1989; GIRON, 1998; MENDHAM et al, 2002). 

As curvas DSC do mesilato de nelfinavir foram obtidas em um calorímetro 

exploratório diferencial SHIMADZU, modelo DSC - 60, na faixa de temperatura de 30 a 

300ºC, na razão de aquecimento de 10ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio com 

fluxo de 50 mL.min-1 e utilizando uma cápsula de alumínio, contendo aproximadamente 

4,0mg de amostra. 

As curvas TG do mesilato de nelfinavir foram obtidas numa termobalança 

Shimadzu, modelo TG - 50, na faixa de temperatura de 30 a 300ºC, com razão de 

aquecimento de 10ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio com fluxo de 50 mL.min-1 

e utilizando um cadinho de alumínio, contendo aproximadamente 4,0mg de amostra. 

As amostras analisadas por DSC e TG foram: mesilato de nelfinavir dos fabricantes 

Hetero (Lotes WS01/03, NE016043 e NE0340903); Labogen (Lote PL03103101) e Nortec 

(Lote LNM0014). 

 

3. Resultados e discussão 

 

3.1. Controle de qualidade físico-químico 

Os resultados obtidos a partir das análises das matérias-primas dos fabricantes 

avaliados estão descritos na tabela 2.1. (ANEXO I). 
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A solubilidade nos solventes orgânicos etanol e metanol e a insolubilidade em água 

foram comprovadas para todos os lotes dos três fabricantes. 

Na identificação por CLAE, as soluções amostras exibiram pico principal com tempo 

de retenção em concordância ao apresentado pela solução padrão contendo o padrão de 

trabalho do mesilato de nelfinavir. Nas curvas espectrofotométricas, tanto a solução padrão 

como as soluções amostras apresentaram pico de absorvância em 250nm.(Figuras 2.1- 2.3, 

ANEXO II) 

 As amostras dos três fabricantes foram aprovadas nas análises de doseamento, perda 

por dessecação, metais pesados e densidade por compactação. 

 Todos os lotes do fabricante B apresentaram valores no limite da especificação para a 

análise de resíduo por incineração. 

 Três amostras do fabricante A, duas do B e todas do fabricante C foram reprovadas no 

ensaio para determinação do conteúdo de água, o que pode ser justificado devido à umidade 

relativa do ar em Pernambuco ser maior que a dos estado(s) dos fabricantes B e C, e que a do 

país de origem do fabricante A. 

As partições granulométricas dos três lotes dos fabricantes Hetero (A), Labogen (B) e 

Nortec (C) estão apresentadas, respectivamente, nas figuras 2.4, 2.5 e 2.6. Todos os lotes do 

fabricante A apresentaram entre si o mesmo perfil de distribuição das suas partículas, tendo 

maior retenção do pó ocorrido no tamiz com orifício de diâmetro igual a 250µm. Esses lotes 

podem ser classificados como pós finos uma vez que não mais de 20% de suas partículas 

atravessaram o tamis de malha com diâmetro de 150µm.(ANSEL, 2000). 
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Os lotes dos fornecedores B e C, também classificados como pós-finos, apresentaram 

semelhantes perfis de distribuição dos pós, tendo maior concentração entre as malhas com  

diâmetro de 75 µm a 250 µm e sendo o tamis de orifício com diâmetro de 180 µm aquele que 

reteve maior porcentagem das partículas. Apesar da diferença no número do tamis que obteve 

maior retenção do pó, a partição granulométrica dos fabricantes A, B e C, não diferiram 

substancialmente, uma vez que a porcentagem de pó retido nos tamises de malha com 

diâmetro entre 150 µm e 250 µm foram respectivamente 80%, 75,61% e 78,05%. 
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3.2. Análise térmica 

As curvas DSC do padrão e das matérias-primas mesilato de nelfinavir apresentaram 

três eventos endotérmicos.(Figura 2.7). 

O primeiro evento endotérmico é observado através de uma banda larga na faixa de 

temperatura entre 25 e 120ºC sendo característico da perda de água superficial ou água 

fisiossorvida. Essa comprovação pode ser verificada também pelo evento de perda de massa 

registrado nas curvas TG (Anexo III). 

Em seguida, observou-se para todas as amostras um segundo evento endotérmico o 

qual está relacionado a um processo de fusão da matéria-prima. Este evento apresentou como 

ponto máximo de absorção de calor as temperaturas de: 121ºC (lote A1), 122ºC (lote A2), 

122ºC (lote A3), 123ºC (lote B) e 124ºC (lote C). O terceiro evento endotérmico ocorrido nas 

temperaturas de 236ºC (lote A1), 236ºC (lote A2), 234ºC (lote A3), 240ºC (lote B) e 244ºC 

(lote C), corresponde a processo de decomposição térmica da substância. As curvas de TG 

confirmam os resultados obtidos no estudo por DSC sobre os processos térmicos do mesilato 

de nelfinavir (Figura 2.8, ANEXO-III). Todos os lotes analisados exibiram eventos térmicos 

semelhantes. 
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Figura 2.7: Curvas DSC do padrão e matérias-primas do mesilato de nelfinavir obtidas na 

razão de aquecimento de 10ºC.min-1 em atmosfera dinâmica de nitrogênio (50ml.min-1). 
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4. Conclusão 

 

Após realização da etapa analítica que compreende a certificação do fornecedor, 

segundo a ANVISA, observou-se que entre os parâmetros físico e físico-químicos avaliados o 

fornecedor A estava qualificado para dar continuidade aos estudos de pré-formulação para 

desenvolvimento dos comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir. 
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1. Introdução 

 

Sendo parte integrante da Qualidade, o termo Validação é conceituado segundo a 

Farmacopéia Americana como processo que fornece uma evidência documentada, através de 

estudos de laboratório, de que as características de desempenho ou parâmetros analíticos do 

método alcançam os requisitos para aplicações analíticas pretendidas (USP, 2004). Já em 

Análise Química, Validar é estar com o objetivo voltado para confiabilidade analítica do 

laboratório e do método escolhido ou desenvolvido para se obter o resultado (LEITE, 1996). 

De acordo com a resolução RE n° 899 de 29 de maio de 2003 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), o objetivo de uma validação é demonstrar que o método é 

apropriado para a finalidade pretendida, ou seja, a determinação qualitativa, semi-quantitiativa 

e / ou quantitativa do fármaco em produtos farmacêuticos. No caso de metodologias analíticas 

não descritas em farmacopéias ou formulários oficias, devidamente reconhecidos pela 

ANVISA, a metodologia será considerada validada, desde que sejam avaliados os parâmetros:  
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(1) Linearidade, (2) Intervalo, (3) Precisão, (4) Limite de Detecção (LD), (5) Limite de 

Quantificação (LQ), (6) Exatidão, (7) Robustez  

O mesilato de nelfinavir é um inibidor de protease não peptídico que se mostra ativo 

contra o HIV-1 e o HIV-2, apresentando alta atividade antiviral e eficácia clínica. 

(Departament of Health and Human Services of the U.S, 2004; GOODMAN & GILMAN, 

1996; HERFORT et al, 2002; TSUCHIYA, K. et al, 2003). 

Recentemente vários métodos para quantificação do mesilato de nelfinavir por CLAE 

foram publicados, porém todos referentes à determinação do fármaco no plasma humano. 

(CHI et al, 2002; JUSTESSEN et al, 2003; MARZOLINI et al, 2000; PROUST et al, 2000, 

TURNER et al, 2003; SARASA-NACENTA, 2001). 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver e validar metodologias analíticas por 

cromatografia líquida de alta eficiência para o doseamento da matéria-prima e comprimidos 

revestidos de mesilato de nelfinavir 600 mg (250 mg de nelfinavir), garantindo assim, através 

de dados experimentais, que os métodos atendem às exigências das aplicações analíticas da 

ANVISA.  

 

2. Materiais e métodos 

 

Nas etapas de desenvolvimento e validação da metodologia analítica para matéria-

prima, utilizou-se como matérias-primas o padrão de trabalho mesilato de nelfinavir do 

Fabricante Hetero Drugs Ltda (Lote WS01/03) e o mesilato de nelfinavir do Fabricante 

Hetero Drugs Ltda (Lote: NE016043), secundarizado a partir do referido padrão de trabalho. 

Já para a validação da metodologia analítica do produto acabado, utilizou-se amostras dos 

comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir fabricados pelo LAFEPE®.  

As colunas cromatográficas empregadas neste trabalho foram: Coluna C8 (Symmetry 

Waters), 250 x 4,6 mm, 5 µm, Coluna C18 (Lichrospher®100) 250 x 4,0mm, 5 µm e Coluna 

C8 (Hypersil®, 250 x 4,6 mm, 5 µm). Os reagentes utilizados foram acetonitrila grau CLAE 

(JT Baker e Tedia), fosfato de sódio monobásico monoidratado (Merck®), ácido fosfórico 

(Merck®), fosfato de potássio monobásico (Merck®) e água ultra-pura (Milli – Q Millipore®).   
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Os equipamentos utilizados foram: balança analítica Mettler H20T; sistema de 

filtração a pressão reduzida; sistema de purificação de água (Milli-Q Millipore Corporation®); 

aparelho de Ultrassom (Ultrasonic Cleaner Unique); agitador magnético (Quimis); 

espectrofotômetro UV 2401PC (SHIMADZU); cromatógrafo a líquido de alta eficiência 

(SHIMADZU®) equipado com bombas LC – 10ADVP, autoinjetor SIL – 10ADVP, detector 

SPD – 10AVP, controlador SCL – 10ADVP, forno CTO – 10ASVP e degaseificador DGU–

14A (COPED – LAFEPE); cromatógrafo a líquido de alta eficiência equipado com bombas 

LC – 10ADVP, autoinjetor SIL – 10ADVP, detector SPD – 10 AVP, controlador SCL – 10 

AVP e forno CTO – 10AVP (COQUA-LAFEPE).Todos os equipamentos foram previamente 

qualificados e certificados. 

 

2.1. Desenvolvimento da metodologia analítica para a matéria-prima 

 

Esta etapa do estudo foi iniciada com a obtenção de curvas de absorção na região do 

U.V visível, a fim de se identificar o comprimento de onda no qual o mesilato de nelfinavir 

apresenta valor máximo de absorvância. 

Foram realizadas análises com amostras na concentração de 100 µg/mL, onde se 

variou o tipo, a molaridade e a proporção entre os componentes da fase móvel (tampões 

NaH2PO4.H2O e KH2PO4 com a acetonitrila), a coluna cromatográfica (C8 e C18), o volume 

de injeção (10 e 20 µL) e a temperatura do forno (25ºC e 30ºC).  

A performance do sistema cromatográfico foi avaliada a partir dos parâmetros fator de 

capacidade, número de pratos teóricos e fator de cauda, observando-se os cromatogramas 

obtidos. 

 

2.2. Validação da metodologia analítica para matéria-prima 

 

2.2.1. Preparação da solução amostra 

Preparou-se em replicatas soluções estoque de mesilato de nelfinavir (1mg /mL) em 

fase móvel composta por tampão NaH2PO4.H2O pH 3,5 e com acetonitrila (45:55). Soluções  
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na concentração de 100 µg/mL foram preparadas a partir de diluições da solução estoque na 

fase móvel. 

 

2.2.2.Preparação da curva de calibração 

 A partir da solução estoque de mesilato de nelfinavir em fase móvel (1 mg/mL), 

soluções nas concentrações de 40, 100 e 160 µg/mL foram preparadas e diluídas na fase 

móvel, correspondendo aos pontos utilizados para obtenção da curva de calibração. 

 

2.2.3. Condições cromatográficas 

 As condições cromatográficas utilizadas foram coluna de fase reversa C8 Symmetry 

Waters® (250 x 4,6 mm, 5 µm), fase móvel: tampão fosfato de sódio monobásico 

monoidratado 0,025M pH 3,5:acetonitrila (45 : 55), fluxo 1,0 mL/min, temperatura do forno 

30°C, comprimento de onda 250 nm e volume de injeção 20 µL.  

 

2.2.4. Parâmetros avaliados 

Foram avaliados os parâmetros: robustez, linearidade, faixa de variação, precisão, 

exatidão e limites de detecção e de quantificação. 

No estudo de robustez foram avaliadas pequenas variações nos seguintes parâmetros: 

temperatura do forno, proporção entre os componentes da fase móvel, fluxo e diferentes 

fornecedores do solvente acetonitrila (Tedia e JT Baker). Para o forno, foram empregadas as 

temperaturas de 28ºC, 30ºC e 32ºC. A relação entre os componentes da fase móvel foi variada 

nas proporções 40:60, 45:55 e 50:50 para a razão tampão fosfato de sódio:acetonitrila. Os 

fluxos analisados foram 0,99, 1,0 e 1,1 mL/min. 

A avaliação da linearidade foi realizada através da regressão linear pelo método dos 

mínimos quadrados dos pontos médios de três curvas autênticas com seis pontos equivalentes  

às concentrações de 40, 60, 80, 100, 120 e 160 µg/mL de mesilato de nelfinavir. A faixa de 

variação foi testada entre 40-160% da concentração de análise.  

A precisão foi avaliada em três níveis: (1) repetitividade (precisão intra-ensaio) onde 

se efetuou a determinação de seis amostras consecutivas com o mesmo analista e 

instrumentação; (2) precisão intermediária (precisão intra-laboratório), avaliada entre dias e  
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analistas diferentes; e (3) reprodutibilidade (precisão entre laboratórios) avaliada entre os 

laboratórios da Coordenadoria de Pesquisa & Desenvolvimento (COP&D -LAFEPE) e da 

Coordenadoria de Controle de Qualidade (COQUA-LAFEPE). 

Os limites de detecção e o de quantificação foram calculados pela divisão do desvio 

padrão dos coeficientes lineares das três curvas de calibração do ensaio de linearidade pela 

média dos coeficientes angulares destas respectivas curvas e multiplicado por 3,0 e 10,0 

respectivamente. 

A exatidão foi determinada a partir da análise de amostras em concentrações 

conhecidas de mesilato de nelfinavir equivalentes a 50, 100 e 150% da concentração teórica 

analisada.  

Todas as determinações, exceto da precisão intermediária, foram realizadas em 

sextuplicata e para cada parâmetro avaliado foram realizadas curvas de calibração diárias. 

 

2.3. Desenvolvimento da metodologia analítica para comprimidos revestidos de mesilato 

de nelfinavir.  

 

Após a verificação da não adequação da metodologia analítica da matéria-prima para o 

produto acabado, iniciou-se o desenvolvimento de metodologia analítica para o produto. 

Neste sentido, foram realizadas análises com amostras na concentração de 100µg/mL, onde se 

variou: a coluna cromatográfica (C8 Symmetry Waters® e C8 Hypersil Division®; ambas de 

250 x 4,6 mm, 5µm), a proporção entre os componentes da fase móvel (tampão NaH2PO4.H2O 

com a acetonitrila) e o diluente das amostras.(FM - fase móvel, ACN – acetonitrila). 

A partir dos cromatogramas obtidos, foi avaliada a performance do sistema 

cromatográfico através dos parâmetros fator de capacidade, número de pratos teóricos e fator 

de cauda. 
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2.4. Validação da metodologia analítica para comprimidos revestidos de mesilato de 

nelfinavir.  

 

Foram utilizadas a mesma concentração de análise e a curva de calibração da 

validação da metodologia analítica para matéria-prima, assim como o número de replicatas 

para determinação das amostras. 

 

2.4.1. Condições cromatográficas 

As condições cromatográficas utilizadas foram coluna de fase reversa C8 Hypersil 

Division® (250 x 4,6 mm, 5 µm), fase móvel: tampão fosfato de sódio monobásico 

monoidratado 0,025M pH 3,5 : acetonitrila (20:80), fluxo 1,0 mL/min, temperatura do forno 

30°C, comprimento de onda 250 nm e volume de injeção 20 µL.  

 

2.4.2. Parâmetros avaliados 

Os parâmetros analisados também foram os mesmos da validação da metodologia 

analítica para matéria-prima, acrescidos da especificidade, a qual foi realizada através de 

análises de placebo de comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir. 

Para o estudo da robustez foram realizadas as mesmas variações nos parâmetros 

temperatura do forno e fluxo e para a proporção entre os componentes da fase móvel as 

relações empregadas foram 18:82, 20:80 e 22:78. 

 

3. Resultados e discussão 

 

3.1. Desenvolvimento da metodologia analítica para matéria-prima 

 

A fase estacionária escolhida foi a C8 Symmetry Waters® (250 x 4,6 mm, 5 µm) por 

ser a que propiciou a obtenção de um pico simétrico. A fase móvel composta por 

NaH2PO4.H2O e acetonitrila (45:55) foi a selecionada por apresentar um pico bem definido e  
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com menor tempo em relação aos demais obtidos. O comprimento de onda 250 nm foi o 

trabalhado em virtude da varredura espectrofotométrica tê-lo apresentado como ponto de 

maior absorvância e, portanto, melhor área para esta análise. A temperatura do forno foi 

estabelecida a 30ºC por esta ser de mais fácil estabilização para o equipamento. 

Para os parâmetros de concentração da amostra, fluxo e volume de injeção foram 

selecionados respectivamente os valores de 100 µg/mL, 1mL/min e 20 µL, por também 

promoverem a obtenção de um pico cromatográfico com área adequada. 

Os valores obtidos para os parâmetros de performance fator de capacidade, número de 

pratos teóricos e assimetria foram, respectivamente; 4,80; 7072,92 e 1,23. 

Os resultados obtidos no desenvolvimento da metodologia analítica estão apresentados 

na tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Resultados do desenvolvimento da metodologia analítica para a matéria-prima. 

Parâmetros Método 1 Método 2 Método 3 Método 4 Método 5 Método 6 

Fase móvel 

Tampão 
fosfato Na 
(0,028M) / 

ACN(50:50) 

Tampão 
fosfato K 

(0,025M) / 
ACN(45:55)

Tampão 
fosfato K 

(0,025M) / 
ACN(45:55)

Tampão 
fosfato Na 
(0,028M) / 

ACN(50:50)

Tampão 
fosfato Na 
(0,025M) / 

ACN(50:50) 

Tampão 
fosfato Na 
(0,025M) / 

ACN(45:55)
Coluna C 18 C 8 C 18 C 8 C 18 C 8 

Tempo de 
retenção 9min 21min 21min 6,7min 9,7 5,1min 

Simetria Assimétrico Simétrico Assimétrico Simétrico Assimétrico Simétrico 
 

3.2. Validação da metodologia analítica para matéria-prima 

 

 O cromatograma do mesilato de nelfinavir obtido com a metodologia desenvolvida 

(método 6) está apresentado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Cromatograma do mesilato de nelfinavir obtido com a metodologia desenvolvida 

para a matéria-prima (método 6). 

 

Os resultados obtidos da avaliação dos parâmetros foram tratados estatisticamente por 

Análise de Variância one-way (ANOVA) e teste t Student, com nível de significância de 

95%.(Tabelas 3.2-3.9, ANEXO V). 

Na robustez os resultados foram tratados estatisticamente por Análise de Variância 

(ANOVA) one-way ou teste t de Student. O método se mostrou robusto frente as variáveis 

analisadas uma vez que entre estas não foram evidenciadas diferenças estatisticamente 

significativas, com 95% de confiança. 

Para o parâmetro de linearidade, os resultados apresentados demonstraram que o 

método é linear, tendo regressão linear com forte correlação e equação da reta: Y = 

15802,46361(±124,345)X + 4279,56100 (± 12599,2), correlacionando concentração do 

mesilato de nelfinavir (X) e a Área (Y), onde o R2 = 0,9997 sugere que 99,97 % dos valores 

são explicados em torno da média, sendo minimizado os resíduos. 

O método apresentou-se preciso no três níveis avaliados. A repetitividade realizada em 

sextuplicata com concentração a 100%, apresentou um coeficiente de variação (CV) de 

0,52%. Na precisão intermediária, não foram evidenciadas diferenças estatisticamente 

significativas entre analistas e dias, empregando-se o teste t de Student, com 95% de 

confiança. Na reprodutibilidade, não foi evidenciada diferença estatisticamente significativa, 

com 95% de confiança, entre os dois laboratórios, empregando-se o teste t de Student.  

Para a exatidão, não foram evidenciadas diferenças estatisticamente significativas 

entre os valores obtidos e os esperados, utilizando-se o teste t de Student com 95% de 

confiança. 
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3.3. Desenvolvimento da metodologia analítica para comprimidos revestidos de mesilato 

de nelfinavir. 

 

A fase estacionária escolhida foi a coluna C8 Hypersil Division® (250 x 4,6 mm, 5 

µm) por ser a que propiciou a obtenção de um pico simétrico. A fase móvel composta por 

NaH2PO4.H2O e acetonitrila (20:80) foi a selecionada por apresentar picos bem definidos e 

com menor tempo em relação aos demais obtidos. O meio de diluição das amostras escolhido 

foi o utilizado no método sete por representar um menor custo analítico sem alterar 

consideravelmente o tempo de retenção. 

Os valores obtidos para os parâmetros de performance fator de capacidade, número de 

pratos teóricos e assimetria foram, respectivamente, 7,20; 6992; 15 e 0,99. 

Os resultados obtidos no desenvolvimento da metodologia analítica estão apresentados 

na tabela 3.10 e nas figuras 3.2 – 3.8 (ANEXO IV). 

 

Tabela 3.10 Resultados do desenvolvimento da metodologia analítica para o produto acabado 

Parâmetros Método 1 Método 2 Método 3 Método 4 Método 5 Método 6 Método 7 

Fase móvel 
(FM) 

Tampão fosf 
Na 0,025M/ 
ACN(45:55) 

Tampão fosf 
Na 0,025M/ 
ACN(45:55)

Tampão fosf 
Na 0,025M/ 
ACN(40:60)

Tampão fosf 
Na 0,025M/ 
ACN(30:70)

Tampão fosf 
Na 0,025M/ 
ACN(20:80) 

Tampão fosf 
Na 0,025M/ 
ACN(20:80)

Tampão fosf 
Na 0,025M/ 
ACN(20:80)

Fase 
Estacionária 

C 8 
Symmetry® 

C 8 
Hypersil® 

C 8 
Hypersil® 

C 8 
Hypersil® 

C 8 
Hypersil® 

C 8 
Hypersil® 

C 8 
Hypersil® 

Tempo de 
retenção 5,8min 14 min 11,3 7,7 5,8 5,9 6,1 

Diluição da 
amostra FM FM 1ª - ACN   

2ª - ACN 
1ª - ACN   
2ª - ACN 

1ª - ACN   
2ª - ACN 

1ª - ACN   
2ª - FM 

1ª - FM     
2ª - FM 

Simetria Assimétrico Simétrico Simétrico Simétrico Simétrico Simétrico Simétrico 
 

3.4. Validação da metodologia analítica para comprimidos revestidos de mesilato de 

nelfinavir 

 

Os resultados obtidos na avaliação dos parâmetros também foram tratados 

estatisticamente por teste t de Student e Análise de Variância one-way (ANOVA), com nível 

de significância de 95% e estão apresentados nas tabelas 3.11 – 3.18 (ANEXO V). 
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Na análise do placebo, não foi detectada a presença do pico do mesilato de nelfinavir o 

qual apresenta um tempo de retenção em 6,1 minutos, comprovando a especificidade do 

método como visto na figura 3.9 e na figura 3.8 (ANEXO IV). 

 

Figura 3.9: Cromatograma obtido da análise do placebo de mesilato de nelfinavir. 

 

4. Conclusão 

 

Os métodos apresentados foram desenvolvidos a fim de se disponibilizar 

procedimentos analíticos para a matéria-prima e o comprimido revestido de mesilato de 

nelfinavir, dada a inexistência de método analítico nos Compêndios Oficiais para este anti-

retroviral utilizado nos esquemas terapêuticos de combate a AIDS. Por não serem oficiais, 

foram validados segundo a Legislação em vigor, Resolução – RE nº 899, de 29 de maio de 

2003. Os resultados obtidos mostram que os métodos atendem aos requisitos de Boas Práticas 

de Laboratório, pois apresentam a especificidade, a exatidão, a precisão, a robustez, a 

linearidade (faixa de trabalho) e finalmente a confiabilidade requerida para o que o método 

analítico se propõe. 

 

 

5. Referências Bibliográficas 

 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Resolução RE n. 899, de 29 

de Maio de 2003. Brasília, Diário Oficial da União de 02 de junho de 2003.  

 

 43



Monteiro, V. C. S.  Tecnologia de Obtenção de Anti-Retroviral à Base de Mesilato de Nelfinavir 
ArtigoIII 

 

CHI, J.; ANURA, L.; STONE, J. Simultaneous determination of five HIV protease inhibitors 

nelfinavir, indinavir, ritonavir, saquinavir and amprenavir in human plasma by LC/MS/MS. 

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, v. 30, p. 675-684, 2002. 

 

ESTADOS UNIDOS. Department of Health and Humam Services of the U.S. Nelfinavir 

mesylate. Disponível em: http://aidsinfo.nih.gov. Acesso em: 29 out. 2004. 

 

GOODMAN, L. S. & GILMAN, A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 9ª ed. Rio de 

Janeiro: McGraw-Hill, 1996. 

 

HERFORT, C.; STONE, J.; ANURA, L. Determination of nelfinavir free drug concentrations 

in plasma by equilibrium dialyssis and liquid chromatography/tandem mass spectrometry: 

important factors for method optimization. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 

v.15, p.185-195, 2002. 

 

JUSTESEN, U. S.; PERDERSEN, C.; KLITGAARD, N. A. Simultaneous quantitative 

determination of the HIV protease inhibitors indinavir, amprenavir, ritonavir, lopinavir, 

saquinavir, nelfinavir and the nelfinavir active metabolite M8 in human plasma by liquid 

chromatography. Journal of Chromatography B, v. 783, p.491-500, 2003. 

 

LEITE, F. Validação em Análise Química. 3a ed. São Paulo: Átomo, 1996. 

 

MARZOLINI, C.; TELENTI, A.; DECOSTERD, L. A.. Silmutaneous determination of the 

HIV protease inhibitors indinavir, amprenavir, saquinavir, ritonavir, nelfinavir and the non-

nucleoside reverse trancriptase inhibitor efavirenz by high-perfomance liquid chromatography 

after solid-phase extraction. Journal of Chromatography B, v. 740, p.43-58, 2000. 

 

PROUST, V.; GIMENEZ, F.; SINGLAS, E. Silmutaneous high-perfomance liquid 

chromatography determination of the antiretroviral agents amprenavir, nelfinavir, ritonavir, 

saquinavir, delavirdine and efavirenz in human plasma. Journal of Chromatography B, v. 

742, p.453-458, 2000. 

 

 

 44

http://aidsinfo.nih.gov/


Monteiro, V. C. S.  Tecnologia de Obtenção de Anti-Retroviral à Base de Mesilato de Nelfinavir 
ArtigoIII 

 

SARASA-NACENTA, M.; LÓPEZ-PÚA, Y.; MALLOBAS, J. Simultaneous determination 

of the HIV-protease inhibitors indinavir, amprenavir, ritonavir, saquinavir and nelfinavir in 

human plasma by reversed-phase high-perfomance liquid chromatography. Journal of 

Chromatography B, v. 757, p.325-332, 2001. 

 

TURNER, M.; KING, J. R.; ACOSTA, E, P. Simultaneous of nine antiretroviral compounds 

in human plasma using liquid chromatography. Journal of Chromatography B, v. 784, p. 331-

341, 2003. 

 

TSUCHIYA, K.; KIMURA, S.; OKA, S.. Primary nelfinavir (NFV) – associated resistance 

mutations during a follow-up period of 108 weeks in protease inhibitor naïve patients treated 

with NFV – containing regimens in an HIV clinic cohort. Journal of Clinical Virology, v. 27, 

p.252 – 262, 2003. 

 

THE UNITED STATES PHARMACOPEIA. 28 ed. Rocckville: The United pharmacopeia 

Conventional, 2004. 

 

 45



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Capítulo IV 

 
Desenvolvimento farmacotécnico-industrial 

da forma farmacêutica comprimido 
revestido de mesilato de nelfinavir 250 mg. 

 
 
 
 
 
 

 

 



Monteiro, V. C. S. Tecnologia de Obtenção de Anti-Retroviral à Base de Mesilato de Nelfinavir 
Artigo IV  

 

DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO-INDUSTRIAL DA FORMA 

FARMACÊUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO DE MESILATO DE 

NELFINAVIR 250 mg 

  

Vandessa Cristina da Silva Monteiro1, Rosali Maria Ferreira da Silva1,4; Clarice 

Madalena Bueno Rolim2, Flávia Patrícia Morais de Medeiros1,4, Miracy Muniz de 

Albuquerque3; Pedro José Rolim Neto1,4 
 

1Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos - Departamento de Ciências Farmacêuticas – 

UFPE - Av. Prof. Arthur de Sá, S/N, Cidade Universitária - CEP. 50740-021 - Recife – PE 
2Departamento de Farmácia Industrial –Universidade Federal de Santa Maria –  Prédio 26, sala 

1105 - CEP 97105-900 – Santa Maria – RS. 
3Núcleo de Controle de Qualidade de Medicamentos e Correlatos – DCFAR – PE. 
4Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco – LAFEPE - Largo de Dois Irmãos, 1117, 

Dois Irmãos - CEP 52171-010 - Recife – PE 

 

E-mail: prolim@ufpe.br, vandessamonteiro@yahoo.com.br 

Palavras-Chave: mesilato de nelfinavir; formulação; dissolução, estudo comparativo. 

______________________________________________________________________ 

 

1. Introdução 

 

As formas farmacêuticas sólidas orais são amplamente utilizadas; dentro desta 

categoria de medicamentos, a maior parte é administrada sob a forma de comprimidos. 

Estes podem ser revestidos apresentando em sua superfície uma cobertura de espessura 

variável, de uma ou várias camadas de substâncias diversas como: resinas naturais ou 

sintéticas, gomas, açúcares, plastificantes, polióis, ceras e corante (LE HIR, 1997). Os 

processos de revestimentos são drageamento convencional, microencapsulação, 

revestimento por compressão e revestimento por filme (film coating). A tecnologia de 

revestimento por filme consiste em um método rápido onde os polímeros produzem uma 

fina película que recobre toda a superfície do núcleo destinado ao revestimento 

(CALLIGARIS, 1991; LACHMAN et al., 2001). As dispersões poliméricas podem ser  
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orgânicas ou aquosas, tendo-se preferido atualmente técnicas que utilizam solventes 

aquosos (GENNARO, 1987). O processo de revestimento acarreta, dentre outros 

benefícios, em tornar possível o uso de drogas que atacam mucosas, mascarar sabor e 

odor desagradáveis de certos princípios ativos e oferecer a estes proteção contra as 

ações do ar, da umidade e da luz.(GARRY & RHODES, 1995; LACHMAN et al., 

2001; PRISTA, 1991). 

O nelfinavir, um inibidor da protease no ciclo do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), apresenta-se na forma do sal mesilato, sendo formulado sob as formas 

farmacêuticas pó e comprimido (LAMOTTE et al., 1999). O produto de referência, 

Viracept®, é fabricado pela indústria Roche® e adquirido pelo governo brasileiro para 

compor o coquetel anti-AIDS disponibilizado pela rede pública de saúde.  

Os objetivos deste trabalho foram o desenvolvimento de uma formulação para 

comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir, seleção de revestimento para os 

comprimidos desenvolvidos, desenvolvimento da metodologia de dissolução e estudo 

comparativo entre os comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir e o 

medicamento de referência Viracept®.  

 

2. Materiais e Métodos 

 

O desenvolvimento farmacotécnico-industrial foi realizado utilizando os 

conhecimentos de estudo de pré-formulação referentes às propriedades físico-químicas 

da molécula, tipo da forma farmacêutica, sua via de administração e compatibilidade 

com os excipientes (ANSEL et al., 2000; LE HIR, 1997; OLIVEIRA, 1999).As 

matérias-primas utilizadas foram: mesilato de nelfinavir (Hetero Drugs), silicato de 

cálcio (Fabricante Hetero Drugs), amido (CornProducts), celulose microcristalina 101 

(Blanver Farmoquímica Ltda), crospovidona (ISP Technologies), croscarmelose 

sódica (Dinalab), polivinilpirrolidona (Forlab), estearato de magnésio (Ind. Química 

Anastácio S/A), lauril sulfato de sódio (Nuclear), dióxido de silício coloidal 

(Degussa). Para o revestimento, foram testados os polímeros opadry blue AWB-125 

(Hetero Drugs) e opadry white II HP (Colorcon). 
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Os solventes utilizados foram diclorometano (Merck), álcool industrial e água 

desmineralizada. Os equipamentos de produção e controle de qualidade utilizados 

foram: balança semi-analítica Marte, misturador em “V” (LAWES), granulador 

(Fable), estufa (Imarvil), máquina de compressão rotativa (Neuberger, mod. MN2), 

drageadeira (Fable), dissolutor (Nova Ética), espectrofotômetro UV 2401 PC 

(SHIMADZU), durômetro (Vankel VK 200), friabilômetro (Vankel), aparelho para 

desintegração (Nova Ética, mod. 301-AC), cromatógrafo a líquido (SHIMADZU). 

 

2.1. Desenvolvimento farmacotécnico 

 Foram manipulados nove lotes de bancada (LB) de massa de 500 g, para a 

obtenção de comprimidos de peso médio 600 mg (equivalente a 250 mg de nelfinavir) a 

composição dos lotes está descrita na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1: Pré-Formulação para comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir. 

LB 
1 

LB 
2 

LB 
3 

LB 
4 

LB 
5 

LB 
6 

LB 
 7 

LB 
8 

LB 
9 Componentes 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Mesilato de nelfinavir 48,87 48,87 48,87 48,87 48,87 48,87 48,87 48,87 48,87
Silicato de cálcio 24,33 23,83 22,83 21,83 21,83 - - 24,33 24,33
Celulose 
microcristalina 101 - - - - - 19,81 21,31 - - 
Amido de milho - - - - - 19,81 21,31 - - 
Crospovidona 26,13 26,13 26,13 26,13 26,79 - - 26,13 26,13
Croscarmelose sódica - - - - - 5,0 5,0 - - 
Lauril sulfato de sódio  0,5 1,5 2,5 2,5 2,0 2,0 - - 
PVP - - - - - 3,0 - - - 
Dióxido de silício 
coloidal  - - - - - 0,5 0,5 - - 
Estearato de magnésio 0,67 0,67 0,67 0,67 - 1,0 1,0 0,67 0,67 

 

Além destes, foram manipulados outros dois lotes de bancada, com a mesma 

composição do LB 8, diferindo apenas no fornecedor do princípio ativo. 

 

 49



Monteiro, V. C. S. Tecnologia de Obtenção de Anti-Retroviral à Base de Mesilato de Nelfinavir 
Artigo IV  

 

O processo de fabricação se deu por via úmida, onde foram utilizadas como 

soluções aglutinantes água (LB 1, 8 e 9); soluções aquosas de lauril ( LB 2, 3, 4 e 5, 7) e 

solução hidroalcóolica 1:1 de PVP (LB 6). A mistura foi realizada em duas etapas 

utilizando um misturador em “V”. Na primeira, foram misturados o mesilato de 

nelfinavir, o(s) diluente(s) e parte do desintegrante, durante quinze minutos para LB 1 a 

LB 5 e por vinte e cinco minutos para LB 6 a LB 9 . Essa mistura foi granulada, 

tamisada e levada para secagem em estufa a 50ºC. O granulado seco foi novamente 

tamisado, adicionado dos outros componentes e em seguida misturou-se por quinze 

minutos para LB 1 a 5 e durante dez minutos para LB 6 a LB 9. A mistura obtida foi 

submetida à compressão em máquina rotativa utilizando punção oblongo de 17mm.  

Utilizando formulação placebo testou-se revestimento utilizando dois tipos de 

polímeros como apresentado na tabela 4.2. Os parâmetros definidos para o processo 

foram: temperatura de secagem (30 ± 2°C), rotação da drageadeira (20 rpm), distância 

da pistola de aspersão ao leito dos comprimidos (20 cm), pressão da bomba de 

pulverização (3Bar). A eficiência do revestimento foi avaliada pelas características 

macroscópicas e pela relação percentual entre os ganho de peso práticos e teórico. 

Tabela 4.2: Testes de revestimento para comprimidos de mesilato de nelfinavir. 

Polímero Solvente(s) Dispersão Ganho de peso teórico
Opadry blue Isopropanol / Diclorometano (1 : 1) 8% 3,0% 
Opadry blue Isopropanol / Diclorometano (1 : 1) 7% 3,0% 
Opadry blue Álcool 7% 4,5% 

Opadry white II HP Água desmineralizada 25% 4,5% 
 

Na realização do controle de qualidade físico-químico, foram seguidas as 

metodologias analíticas descritas na Farmacopéia Brasileira IV para os testes de peso 

médio, dureza, desintegração e friabilidade. A metodologia utilizada para determinação 

de teor e da uniformidade de conteúdo foi desenvolvida e validada atendendo a 

Resolução RE n° 899, de 29 de maio de 2003, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e utilizou as seguintes condições cromatográficas: coluna de fase 

reversa C8 Hypersil Division® (250 x 4,6 mm, 5 µm), fase móvel: tampão fosfato de 

sódio monobásico monoidratado 0,025M pH 3,5 : acetonitrila (20 : 80), fluxo 1,0  
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mL/min, temperatura do forno 30°C, comprimento de onda 250 nm e volume de injeção 

20µL. 

 

2.2. Desenvolvimento de metodologia de dissolução 

Esta etapa do estudo foi iniciada com a comparação da dissolução dos lotes de 

bancada obtidos com princípio ativo de três fornecedores, utilizando rotações de 50; 75 

e 100rpm, HCl 0,1N como meio, aparato pá e tempo de 45minutos. Posteriormente, 

obedecendo-se ao disposto na Resolução RE nº 901 de 29 de maio de 2003 da 

ANVISA, desenvolveu-se uma metodologia baseada nas variações do meio de 

dissolução, aparato e rotação, como descrito na Tabela 4.3. O volume do meio de 

dissolução, a concentração analítica e o tempo utilizados foram 900 mL, 40 ppm e 45 

min, respectivamente. Foram efetuadas leituras espectrofotométricas das amostras em λ 

250 nm. Os resultados obtidos foram avaliados por teste t de Student. Utilizando os 

parâmetros selecionados, foram realizados os perfis de dissolução do comprimidos 

desenvolvidos e do referência. 

 

Tabela 4.3: Desenvolvimento de metodologia de dissolução.para comprimidos 

revestidos de mesilato de nelfinavir 

Condições Aparato Vel. Rotação (rpm) Tempo (min) Meio 
1 Pá 75 45 HCl 0,1N 
2 Pá 75 45 HCl 0,01N 
3 Pá 75 45 HCl 0,1N + 1% Lauril 
4 Pá 75 45 Tampão pH = 4,5 
5 Pá 75 45 Tampão pH = 6,8 
6 Cesta 75 45 HCl 0,1N 
7 Pá 50 45 HCl 0,1N 

 

2.3. Estudo comparativo 

 Foi realizado um estudo comparativo entre a formulação selecionada para os 

comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir (produto desenvolvido) e o 

medicamento de referência Viracept lote B3373. 
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3. Resultados e Discussão 

 

3.1. Desenvolvimento farmacotécnico 

Os resultados dos controles físico-químicos dos lotes de bancada, estão descritos 

na tabela 4.4. 

Tabela 4.4: Resultados dos controles de qualidade físico-químicos dos lotes de bancada 

dos comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir 

Testes Especificações 
LB 
I 

LB 
II 

LB 
III 

LB 
IV 

LB 
V 

LB 
VI 

LB 
VII 

LB 
VIII 

LB 
IX 

Peso médio 600mg +/- 5%  602,1 603,4 602 604,3 593,1 - 579,3 607 597 
Friabilidade Máx. 1% 0,2% 0,26% 0,08% 0,11% 0,17% - 0,15% 0,26%   
Dureza Mín. 4Kgs/cm2 15 13 15,5 10,5 12 - 8,31 10,26 13,84

Desintegração Máx. 30 min 55s 40s 27s >30min 22s - >30min 
1min e 

45s 
1min e 

13s 
Dissolução >80% em 45 min 85,43% 69,70% 59,19% 67,28% 59,11% - 25,37% 77,34% 92,08%
Teor  90% a 110% 82,00% 86,55% 89,28% 87,54% - - 100,6% 92,17% 99,13%

Uniformidade 
de contéudo 85% a 115% 83,91% 81,58% 86,97% 82,04% - - 98,90% 91,92% 98,89%

 

A formulação do lote de bancada IX foi a selecionada para futura transposição 

de escala por atender a todas às especificações do controle de qualidade físico-químico. 

A condição de revestimento selecionada foi a que empregou o opadry white II 

HP por propiciar melhor recobrimento dos núcleos macroscopicamente. A baixa 

eficiência do processo (50,22%) foi provavelmente devida à utilização de pequena 

massa do lote promovendo perda de material de revestimento nas paredes da 

drageadeira dada às suas dimensões. 

 

3.2. Desenvolvimento de metodologia de dissolução 

 Os resultados da dissolução dos lotes de bancada (LB) obtidos com mesilato de 

nelfinavir de três fornecedores estão apresentados na Tabela 4.5 e demonstraram que a 

rotação de 75 rpm é discriminatória para matéria-prima de diferentes fornecedores por 

diferenciá-los quanto à capacidade de dissolução frente à rotação empregada. 
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Tabela 4.5: Resultados das dissoluções dos lotes de bancada dos três fornecedores. 

Velocidade de rotação 
Fabricante

50 75 100 
HETERO 77,34% 88,51% 89,53% 

LABOGEN 65,33% 77,13% 83,45% 
NORTEC 71,47% 88,17% 85,59% 

 

 No desenvolvimento da metodologia para dissolução, os meios HCl 0,1N + 

lauril 1%; tampão fosfato de sódio pH 4,5 e 6,8 não atenderam ao limite mínimo da 

especificação para o teste. Foram evidenciadas diferenças estatisticamente 

significativas, empregando-se o teste t de Student com 95% de confiança, entre os meios 

de dissolução HCl 0,1 e HCl 0,01N (t calc = 3,380 e t crít = 2,074); entre os aparatos cesta 

e pá (t calc = 15,335 e t crít = 2,074) e entre as velocidades de rotação 50 e 75 rpm (t calc = 

5,619 e t crít = 2,074), havendo maior média de teor dissolvido de mesilato de nelfinavir 

nos parâmetros: meio HCl 0,1N, aparato pá e velocidade de rotação 75rpm. 

 Os perfis de dissolução dos comprimidos desenvolvidos (lote de bancada 9) e do 

medicamento referência foram realizados com parâmetros de dissolução selecionados e 

demonstraram que ambos atendem à especificação para o teste.(Figura 4.1) 

Perfil de dissolução
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Figura 4.1: Perfis de dissolução dos comprimido Nelfinavir LAFEPE® e Viracept® 
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3.3. Estudo comparativo 

 Os resultados do estudo comparativo, apresentados na tabela 4.6, demonstraram 

semelhanças entre o medicamento desenvolvido e o de referência. 

  

Tabela 4.6: Resultados do estudo comparativo para comprimidos revestidos de 

mesilato de nelfinavir. 

Testes Especificações Mesilato de nelfinavir 
LAFEPE® Viracept® 

Peso médio 600mg +/- 5% 615,6 594,44 
Friabilidade Máx. 1% - 0,22% 
Dureza Mín. 4Kgs/cm2 15,33 17,55 
Desintegração Máx. 30 minutos 1min 13s 1min 40s 
Dissolução > 80% em 45 minutos 84,71% 96,72% 
Teor  90% a 110% 98,73% 99,96% 
Uniformidade 
de contéudo 85% a 115% 98,68% 99,50% 

 

4. Conclusão 

  

 Os estudos de pré-formulação permitiram à obtenção de formulação dentro das 

especificações físico-químicas, além de permitir a definição do melhor processo de 

fabricação. 

O revestimento dos núcleos propiciou proteção ao princípio ativo higroscópico, 

a um baixo custo e com isenção de toxicidade. 

O comprimido desenvolvido de mesilato de nelfinavir, quando comparado ao 

medicamento de referência, apresentou-se semelhante a este, podendo ter futuramente 

comprovada a sua equivalência farmacêutica obedecendo ao disposto na Resolução RE 

n°900, de 29 de maio de 2003, da ANVISA. 
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Conclusões 

 

A caracterização do mesilato de nelfinavir com vistas à qualificação de 

fornecedores apontou para a utilização da matéria-prima do fornecedor Hetero Drugs 

para dar continuidade à tecnologia de obtenção dos comprimidos revestidos de mesilato 

de nelfinavir. 

As validações das metodologias analíticas para doseamento da matéria-prima e 

comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir provaram que os métodos foram 

robustos, precisos e exatos dentro da variação especificada. 

Os comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir 600 mg (equivalente a 250 

mg de nelfinavir) foram obtidos com qualidade e representando uma formulação 

economicamente viável. Os resultados do estudo comparativo apresentaram 

semelhanças entre o medicamento desenvolvido e o referência, nos autorizando à 

realização de futuros estudos de equivalência e bioequivalência.  

O medicamento ora desenvolvido permite ao LAFEPE pleitear o fornecimento 

para o Ministério da Saúde, que se encontra em vias de fazer o licenciamento 

compulsório para este produto que está protegido até 2012. 
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Perspectivas 

 

 Validar a metodologia analítica desenvolvida para teste de dissolução dos 

comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir. 

 

 Realizar transposição de escala dos comprimidos desenvolvidos. 

 

 Encaminhar estudos de equivalência farmacêutica e bioequivalência para as 

comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir. 

 

 Validar a metodologia para doseamento da matéria-prima e comprimidos 

revestidos de mesilato de nelfinavir por espectrofotometria de absorção na 

região do UV-VIS. 
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ANEXO I. Capítulo II – Caracterização do mesilato de nelfinavir para a qualificação 

de fornecedores na produção de anti-retrovirais. 

 

Tabela 2.1 Resultados do controle de qualidade físico-químico das matérias-primas do 
mesilato de nelfinavir 
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ANEXO II. Capítulo II – Caracterização do mesilato de nelfinavir para a qualificação 

de fornecedores na produção de anti-retrovirais. 

   (a)                                                                                 (b) 

(c) (d) 

 

Figura 2.1: Curvas espectrofotométricas das matérias-primas do fornecedor HETERO 

DRUGS: (a) Lote NE016043, (b) Lote NE0340903, (c) Lote NE0350903 e (c) Lote 

NE0370903. 
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ANEXO II. Capítulo II – Caracterização do mesilato de nelfinavir para a qualificação 

de fornecedores na produção de anti-retrovirais. 

 

                                 (a)                                                                              (b) 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           (c) 

 

 

Figura 2.2: Curvas espectrofotométricas das matérias-primas do fornecedor 

LABOGEN: (a) Lote PL03103101, (b) Lote PL03102701, (c) Lote PL0310501. 
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ANEXO II. Capítulo II – Caracterização do mesilato de nelfinavir para a qualificação 

de fornecedores na produção de anti-retrovirais. 

(a) (b) 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    (c) 

 

Figura 2.3: Curvasespectrofotométricas das matérias-primas do fornecedor NORTEC: 

(a) Lote LNM0014, (b) Lote LNM0024, (c) Lote LNM0034. 
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ANEXO III. Capítulo II – Caracterização do mesilato de nelfinavir para a qualificação 

de fornecedores na produção de anti-retrovirais. 

(a) 

(b) 
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(c) 

(d) 

Figura 2.8: Curvas termogravimétricas das matérias-primas: (a) NE0340903, (b) 

NE0160403, (c) PL03103101 e (d) LNM0014. 

 



Monteiro, V. C. S.  Tecnologia de Obtenção de Anti-retroviral à Base de Mesilato   de nelfinavir 
Anexos 

ANEXO IV. Capítulo III – Desenvolvimento e validação da metodologia analítica 

para doseamento da matéria-prima e comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir 

por CLAE. 

 

Figura 3.2: Cromatograma do mesilato de nelfinavir (produto acabado) obtido com a 

metodologia 1. 

 

Figura 3.3: Cromatograma do mesilato de nelfinavir (produto acabado) obtido com a 

metodologia 2. 
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Figura 3.4: Cromatograma do mesilato de nelfinavir (produto acabado) obtido com a 

metodologia 3. 

 

 

Figura 3.5: Cromatograma do mesilato de nelfinavir (produto acabado) obtido com a 

metodologia 4. 
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metodologia 6. 

matograma do mesilato de nelfinavir (produto acabado) obtido com a 

metodologia 7. 

Figura 3.6: Cromatograma do mesilato de nelfinavir (produto acabado) obtido com a 

metodologia 5. 

Figura 3.7: Cromatograma do mesilato de nelfinavir (produto acabado) obtido com a 

Figura 3.8: Cro
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ANEXO V Capítulo III – Desenvolvimento e validação da metodologia analítica para 

doseamento da matéria-prima e comprimidos revestidos de mesilato de nelfinavir por 

CLAE. 

 

Tabela 3.2: Resultados da robustez para metodologia da matéria-prima 

Concentração (µg/mL) Parâmetros Variáveis 
1 2 3 4 5 6 

Média CV%

40 : 60 101,64 99,33 106,76 99,52 98,75 99,89 100,98 2,96
45 : 55 100,49 98,07 98,47 98,31 98,09 98,24 98,61 0,94

Proporção 
Fase móvel 

50 : 50 101,55 98,87 105,88 99,42 98,26 99,26 100,54 2,82
0,99 100,24 102,15 99,43 98,98 100,74 105,02 101,09 2,19
1,00 99,08 98,87 98,63 98,31 99,32 103,95 99,69 2,12

Fluxo 
(mL/min) 

1,01 98,08 99,14 98,26 98,11 101,33 103,66 99,76 2,28
JT Baker 102,91 100,39 100,8 100,63 100,41 100,56 100,95 0,96Fabricante 

Tedia 101,49 99,88 99,77 102,48 100,27 99,92 100,63 1,09
28ºC 99,45 99,38 101,76 97,36 104,78 101,09 100,63 2,25
30ºC 99,19 99,05 99,99 96,89 99,06 99,39 98,93 1,07Temperatura 
32ºC 101,09 99,86 100,15 97,8 104,05 100,57 100,59 2,02

 

Tabela 3.3: Resultados da ANOVA e teste t de Student para robustez da metodologia da 

matéria-prima. 

Concentração (ppm) 

 

Tabela 3.4: Resultados da precisão intermediária para metodologia da matéria-prima 

Proporção da fase 
móvel - -
Fluxo 2,622 3,682 - -

Fabricante ACN - - 0,908 2,228
Temperatura 1,444 3,682 - -

1,595 3,682

Dias Analistas 
1 2 3 

Média CV% 

I 97,84 99,42 97,48 98,25 1,05 
1º 

II 98,45 98,67 97,93 98,35 0,39 
I 97,54 97,23 97,69 97,49 0,24 

2º 
II 98,54 98,28 97,4 98,07 0,61 

 

 

Parâmetros Fcalculado F tabelado t calculado t tabelado

 



Monteiro, V. C. S.  Tecnologia de Obtenção de Anti-retroviral à Base de Mesilato   de nelfinavir 
Anexos 

 

Tabela 3.5 Resultados teste t de Student da precisão intermediária para metodologia da 

matéria-prima 

  t calculado t tabelado 
Analistas 1 e 2 no 1º dia 0,163 2,776 
Analistas 1 e 2 no 2 2,776 

ta os 1º 2º dia 1,243 776 
i   0 6

º dia 1,583 
Analis  1 n  e  s 2,
Anal sta 2 nos 1º e  2º dias ,676 2,77  

: Result dos da reproduti ilidade ara met dologia da matéria-prima 

Concentr ção (µg L) Laboratórios i 
1 2 3 4 5 6 

Méd a CV% 

COP&D 98,90 99,30 98,80 102,38 100,96 99,12 99,91 1,45 
99,42 98,89 98,33 100,21 100,05 98,3  99,2 5 0,83 

Tabela 3.7: Resultad  do test  t de Stu ent da eprodut ilidade ara me odologi  da 

ma a 

 

Tabela 3.6 a b p o  

a /m

COQUA  3 0
 

os e d r ib  p t a

téria-prim

  t calculado t tabelado 

 Student para ex

Reprodutibilidade 1,037 2,228 
 

Tabela 3.8: Resultados da repetitividade para metodologia da matéria-prima 

Concentração (µg/mL) 
1 2 3 4 5 6 

Média CV% 

97,48 98,11 98,10 99,02 98,27 98,55 98,255 0,52 
 

Tabela 3.9: Resultados do teste t de atidão da metodologia da matéria-

prima 

Concentração t calculado t tabelado 
50% 0,3288 2,228 
100% 0,320
15 ,62

 4 2,228 
0% 1 79 2,228 

 

 

 

 



 

 

 
Tabela 3.11: Resultados da robustez para metodologia do produto acabado 

 
Concentração (µg/mL) Parâmetros Variáveis 

1 2 3 4 5 6 
Média CV%

18:82 101,7 100,41 102,92 99,65 101,43 97,61 100,62 1,84
20:80 101,62 100,29 101,78 99,15 100,26 97,25 100,06 1,68

Proporção 
Fase móvel 

22:72 98,28 97,01 99,003 100,61 100,63 99,85 99,23 1,43
0,99 99,81 99,88 100,56 98,99 101,55 101,2 100,33 0,96
1,00 99,56 99,85 99,33 101,09 99,54 100,08 99,91 0,64

Fluxo 
(mL/min) 

1,01 99,35 99,98 98,67 98,24 98,75 101,09 99,35 1,05
28ºC 100,09 99,84 101,06 100,58 101,15 101,54 100,71 0,66
30ºC 100,52 97,65 97,66 99,72 98,702 101,15 99,24 1,47Temperatura 
32ºC 99,09 100,68 100,73 100,88 98,95 101,75 100,35 1,10

 
 

Tabela 3.12: Resultados da ANOVA para robustez da metodologia do produto acabado 

 
 
Tabela 3.13: Resultados da precisão intermediária para metodologia do produto acabado 
 

Concentração (µg/mL) Dias Analistas 
1 2 3 

Média CV% 

I 98,73 98,52 98,62 98,63 0,11 1º 
II 99,00 98,75 99,92 99,22 0,62 
I 98,78 99,46 99,72 99,32 0,49 2º 
II 98,74 99,54 98,65 98,98 0,49 

 
Tabela 3.14: Resultados teste t de Student da precisão intermediária para metodologia 

do produto acabado 
 

 
 

t calculado t tabelado
Analistas 1 e 2 no 1º dia 0,826 2,776
Analistas 1 e 2 no 2º dia 0,859 2,776
Analista 1 nos 1º e  2º dias 1,559 2,776
Analista 2 nos 1º e  2º dias 1,798 2,776

Parâmetros Fcalculado F tabelado
Proporção da 
fase móvel

Fluxo 1,810 3,682
Temperatura 2,791 3,682

1,060 3,682



 

 
Tabe do. 

Con

la 3.15: Resultados da reprodutibilidade para metodologia do produto acaba
 

centração (ppm) Laboratórios 
1 2   5 6 

Méd
3 4

ia CV% 

99 6 99, 5 99,33 101, 9 99 54 10 ,08 9 ,91 0,64 
COQUA 101, 4 , 0 007 99,65 99,63 99, 4 100 18 10 ,23 10 ,03 0,60 

sultad  do test  t de St dent da eprodu ibilidad para m todologia do 
duto ac o. 

t ca ulado t tabelado
R produtib lidade 0 48 2,22

COP&D ,5 8 0 , 0 9

 
Tabela 3.16: Re os e u  r t e e
pro abad
 

 
 

 
 
Tabela 3.18: Resultados do teste todologia do produto 
acabado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

lc
e i ,3 8

Tabela 3.17: Resultados da repetitividade para metodologia do produto acabado. 
 

t de Student para exatidão da me

99,46
1 2 3 4 5 6

98,55 99,28 99,55 99,32 99,58 100,46

Concentração (ppm)

0,62

CV%Média

Concentração t calculado t tabelado

100% 2,165 2,228
%

50% 0,157 2,228

150 1,966 2,228
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