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Resumo 

  

RESUMO 

“Validação de métodos analíticos e estudo preliminar de estabilidade para o controle 

de qualidade de clopidogrel em comprimidos revestidos.” 

 

Palavras-chave: clopidogrel, validação, estabilidade, CLAE, espectrofotometria 

ultravioleta, eletroforese capilar. 

 

O clopidogrel é um fármaco antiplaquetário, pertencente à classe das tienopiridinas. A 

literatura relata poucos trabalhos para a determinação deste fármaco em preparações 

farmacêuticas. Este trabalho teve como objetivos desenvolver métodos para a análise 

quali e quantitativa do bissulfato de clopidogrel, bem como, avaliar de forma 

preliminar a estabilidade da substância. A caracterização da substância química de 

referência (SQR) foi realizada por Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), 

Espectrofotometria Infravermelho, e Espectroscopia de RMN 13C e 1H. Os métodos 

desenvolvidos para a identificação do clopidogrel nos comprimidos revestidos foram a 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD), Espectrofotometria Ultravioleta (UV), 

CLAE e Eletroforese Capilar (EC). Para a quantificação do clopidogrel nos 

comprimidos revestidos foram validados os métodos de UV, CLAE e EC de acordo 

com os parâmetros preconizados pelas Guias Oficiais. Todos os métodos atenderam 

aos requisitos de validação avaliados, sendo, portanto, adequados para a determinação 

do clopidogrel em comprimidos revestidos. Os estudos de degradação forçada 

demonstraram que a substância sofre degradação em condições alcalinas e quando 

exposta à luz ultravioleta a 254 nm. Na determinação da cinética de degradação foi 

possível verificar que o clopidogrel, em solução ácida, quando exposto à luz 

ultravioleta, apresenta T90% de 12,25 min, e possui cinética de reação de segunda 

ordem.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

ABSTRACT 

“Validation of analytical methods and a preliminary stability study for the quality 

control of clopidogrel in coated tablets.” 

 

Keywords: clopidogrel, validation, stability, HPLC, UV spectrophotometry, capillary 

electrophoresis 

 

Clopidogrel is an antiplatelet drug that belongs to the class of thienopyridines. There 

are few reports in the literature about the determination of this drug in formulations. 

The aim of this work was to develop methods for qualitative and quantitative analysis 

of clopidogrel hydrogensulphate, and a preliminary evaluation of the stability of the 

substance. The characterization of the reference standard was made by Infrared 

Spectroscopy, Differential Scanning Calorimetry and 13C and 1H Nuclear Magnetic 

Resonance. The developed methods for the identification of clopidogrel in coated 

tablets were Thin-layer Chromatography, Ultraviolet Spectrophotometry, HPLC and 

Capillary Electrophoresis. For the quantification of clopidogrel UV 

Spectrophotometry, HPLC and Capillary Electrophoresis methods were validated 

according to the parameters of the Official Guidelines. All the methods attended to the 

validation specifications, and so they are adequate to the determination of clopidogrel 

in coated tablets. Accelerated degradation studies demonstrated that the drug suffers 

degradation in alkaline conditions and when exposed at UV light at 254 nm.  In the 

study of degradation kinetics it was possible to verify that clopidogrel, in acid solution, 

exposed to UV radiation, presents T90% of 12.25 minutes and has a second order 

degradation kinetics. 
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O controle de qualidade de produtos farmacêuticos deve estar inserido em todas 

as etapas produtivas desde as análises de matérias-primas e insumos até o produto 

acabado visando garantir a obtenção de medicamentos que satisfaçam às normas de 

identidade, pureza e atividade. Testar produtos farmacêuticos envolve análises 

químicas, físicas e microbiológicas.  

Dessa forma, é imprescindível o desenvolvimento de métodos analíticos para o 

controle de medicamentos. As análises a serem efetuadas devem partir de um bom 

planejamento, contemplando aspectos como identificação e quantificação da 

substância ativa, identificação e determinação dos níveis de impurezas, produtos de 

degradação e, finalmente, a verificação da estabilidade da substância ativa na 

formulação, garantindo a análise completa do produto (WATSON, 2003). 

Para assegurar que os métodos serão adequados para a aplicação pretendida faz-

se necessária sua validação. As guias oficiais estabelecem as definições e 

especificações dos parâmetros analíticos que devem ser avaliados durante a validação 

de acordo com o tipo de amostra a ser analisada (ICH, 2005; BRASIL, 2003; USP 29, 

2006). 

Considerando-se o aumento expressivo do número de fármacos em 

comercialização nos últimos anos, torna-se necessário o estudo dos mesmos visando 

garantir a qualidade, eficácia e segurança destes medicamentos ao usuário. Entre os 

fármacos lançados recentemente encontra-se o clopidogrel, uma substância 

antiplaquetária, da classe das tienopiridinas. 

Este trabalho contempla o desenvolvimento e validação de métodos para a 

análise do bissulfato de clopidogrel em comprimidos revestidos, avaliando também, 

preliminarmente, a estabilidade da substância e sua cinética de degradação em solução.  

O clopidogrel (Figura 1) foi aprovado pelo FDA em 1998, para prevenção de 

eventos trombóticos em pacientes com infarto do miocárdio recente, doenças arteriais 

periféricas e acidente vascular cerebral. Trata-se de um fármaco com eficácia igual ou 

superior ao ácido acetilsalicílico (AAS) na terapia antiplaquetária e também com 
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menor incidência de efeitos adversos relacionados a seu uso, quando comparado com 

seu análogo, a ticlopidina (JACOBSON, 2004). 

O

N

O

CH
3

ClS
 

Figura 1 – Estrutura química do clopidogrel (BUDAVARI, 2001). 

 

No Brasil o bissulfato de clopidogrel é comercializado pelos Laboratórios 

Sanofi-Synthelabo (PLAVIX) e Bristol-Myers-Squibb (ISCOVER), na forma 

farmacêutica comprimido revestido, contendo 75 mg de clopidogrel em embalagens de 

14 ou 28 unidades (DEF, 2004). 

Apesar da utilização e importância terapêutica do clopidogrel, é escassa a 

literatura para a análise do fármaco em preparações farmacêuticas e até o momento os 

códigos oficiais brasileiros não descrevem métodos de análise para o referido produto. 

Considerando o exposto acima, este trabalho tem como objetivo contribuir para o 

controle de qualidade do clopidogrel através do desenvolvimento e validação de 

métodos analíticos para o fármaco em comprimidos revestidos. Objetivou-se, também, 

avaliar de forma preliminar a estabilidade da molécula frente a diferentes condições de 

estresse. 
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2.1 Objetivos gerais 

 

Desenvolver e validar métodos analíticos para análise qualitativa e quantitativa 

do bissulfato de clopidogrel em comprimidos revestidos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar a identificação da SQR através da espectrofotometria de 

infravermelho, espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 13C e 1H e pela 

técnica termoanalítica de calorimetria exploratória diferencial (DSC). 

• Desenvolver método de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) para 

identificação do clopidogrel em comprimidos revestidos. 

• Realizar a identificação do clopidogrel em comprimidos revestidos pelos 

métodos de Espectrofotometria Ultravioleta (UV), Cromatografia a Líquido de Alta 

Eficiência (CLAE) e Eletroforese Capilar (EC). 

• Validar os métodos de Espectrofotometria Ultravioleta, Cromatografia a 

Líquido de Alta Eficiência e Eletroforese Capilar para determinação quantitativa de 

clopidogrel em comprimidos revestidos. 

• Realizar estudo preliminar de estabilidade, determinando a cinética de 

degradação do fármaco em solução frente à exposição à luz ultravioleta. 
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3.1 Aspectos gerais 

3.1.1 Mecanismo de formação de trombos 

Em condições normais, as plaquetas circulam livremente pelos vasos sangüíneos 

e as células do endotélio vascular secretam prostaciclinas e óxido nítrico, que inibem 

localmente as funções plaquetárias em decorrência do aumento intracelular dos níveis 

de AMPc e GMPc (SCHAFER, 1996). 

Quando ocorre lesão vascular, erosão do endotélio, fissura ou ruptura de placa 

aterosclerótica, as plaquetas são expostas à matriz extracelular da parede vascular e 

determinam o início da cascata hemostática. Primeiramente, as plaquetas sofrem o 

processo de ativação que consiste em três etapas: (1) adesão e alteração de formato, (2) 

secreção dos conteúdos granulares e (3) agregação (ROBBINS, 1996). 

No local da lesão vascular o colágeno fibrilar - constituinte altamente 

trombogênico do sub-endotélio - fica exposto. As plaquetas circulantes aderem ao 

local da lesão formando um “tapete” no vaso sanguíneo. Esse processo é denominado 

adesão plaquetária e é mediado primariamente pelo fator de von Willebrand, secretado 

pelo endotélio, que se liga especificamente aos receptores GP Ib/IX presentes na 

superfície das plaquetas. Outras substâncias estimulantes da adesão plaquetária como 

colágeno, epinefrina, trombina e serotonina podem também se ligar a seus receptores 

plaquetários desencadeando uma cascata de reações intracelulares que levam à 

ativação e subseqüente agregação das plaquetas (ROBBINS, 1996).  

As plaquetas ativadas passam da forma discóide para a conformação esférica 

com pseudópodos onde se localizam os receptores glicoprotéicos IIb/IIIa (GP IIb/IIIa) 

(STEFANINI, 2001). 

Após a ativação, as plaquetas secretam as substâncias de seu conteúdo granular, 

entre elas, o cálcio e o ADP. O cálcio se liga a fatores de coagulação ativando a via 

intrínseca desse processo e o ADP é um importante mediador da agregação plaquetária 

(ROBBINS, 1996). 
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 O cálcio ativa também a enzima fosfolipase A2 formando ácido araquidônico. 

Este, sob a ação da ciclooxigenase, origina as prostaglandinas (PG) G2 e H2.  A PGH2, 

sob a ação da tromboxano sintase, forma o tromboxano A2 (TxA2). O TxA2 e o ADP 

ligam-se a seus receptores específicos na membrana das plaquetas ativando os 

receptores GP IIb/IIIa (SCHAFER, 1996). Os ligantes do processo de agregação são o 

fibrinogênio e o fator de von Willebrand, que se ligam ao receptor glicoprotéico 

formando um complexo heterodimérico GP IIb/IIIa (ROBBINS, 1996). 

Outro agonista plaquetário importante gerado com a ativação da seqüência de 

coagulação é a trombina. Inicia-se, então, uma reação autocatalítica com crescente 

indução da agregação plaquetária formando o tampão hemostático primário ou 

temporário que após a contração plaquetária torna-se uma massa fundida de plaquetas 

e constitui o tampão hemostático definitivo ou secundário. No final, a trombina, 

converte o fibrinogênio solúvel em fibrina insolúvel, levando à estabilização do 

trombo (ROBBINS, 1996). 

À medida em que ocorre a cicatrização da lesão, o agregado plaquetário e o 

coágulo de fibrina são degradados. Quando o agregado plaquetário ou o coágulo de 

fibrina causam oclusão de um vaso sanguíneo, ocorre o processo patológico 

denominado trombose (MAJERUS; TOLLEFSEN, 2003). 

 

3.1.2 Doenças relacionadas à trombogênese 

As doenças cardiovasculares foram responsáveis, no ano de 2002, por 29,3% das 

mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Destas, 12,6% foram 

causadas devido às doenças coronarianas isquêmicas. A incidência de doenças 

coronarianas tem diminuído em países desenvolvidos; entretanto, estas doenças têm 

incidência aumentada em países em desenvolvimento, como resultado do aumento da 

longevidade, de mudanças no estilo de vida e da urbanização. No Brasil ocorrem até 

100.000 mortes por ano em decorrência de doenças cardiovasculares (WHO, 2002).   
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 As síndromes coronarianas agudas (SCA) referem-se a condições associadas à 

isquemia miocárdica, incluindo angina instável e infarto do miocárdio (MÔNACO et 

al., 2005; WODLINGER, PIEPER, 2003). Em nível mundial, o número de infartos 

eleva-se a cerca de 10 milhões por ano. Destes, 3 milhões correspondem ao tipo mais 

grave, o infarto do miocárdio com elevação do segmento-ST. (SANOFI-AVENTIS, 

2006) 

Outra causa importante na mortalidade da população mundial são as doenças 

cerebrovasculares (CV), que correspondem a 9,7% do total das mortes conforme a 

estimativa da OMS. O principal representante das doenças CV é o acidente vascular 

cerebral (AVC), que pode ser de origem hemorrágica (20%) ou, na maioria das vezes, 

de origem isquêmica (80%) (CAPLAN, 1998).  

Os fenômenos tromboembólicos têm papel central no desencadeamento dessas 

doenças. Os trombos geram obstrução das artérias e veias, assim como são possíveis 

fontes de êmbolos. Por esse motivo, é de fundamental importância o entendimento de 

sua formação para o desenvolvimento de tratamento farmacológico dessas patologias. 

Nos casos de SCA e doenças CV, especial atenção deve ser dada aos trombos arteriais, 

pois estes têm papel obstrutivo no infarto do miocárdio e no infarto cerebral (ROHDE, 

2004). 

A trombose refere-se à formação patológica de um tampão hemostático 

decorrente da ativação das plaquetas em um vaso sanguíneo lesado, não havendo 

sangramento. Lesões na parede dos vasos, alterações no fluxo sangüíneo e coagulação 

anormal do sangue são fatores desencadeantes da formação de trombos (RANG, 

2001). 

A doença trombótica e tromboembólica é comum e possui graves conseqüências, 

incluindo infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, trombose venosa profunda 

e embolia pulmonar. 
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Um dos principais desafios na terapia antitrombótica é o desenvolvimento de 

fármacos que impeçam a formação de trombos de maneira específica sem afetar a 

coagulação sanguínea normal.  

Agentes trombolíticos, antiplaquetários e anticoagulantes estão envolvidos na 

terapêutica. O uso de trombolíticos é a primeira consideração, pois fornece meios de 

remover o trombo estabelecido (BENNET, 1997). 

Os fármacos antiplaquetários suprimem a adesão e agregação das plaquetas 

diminuindo direta ou indiretamente a disponibilidade de agonistas derivados das 

mesmas. Desta forma, diminuem o risco de trombo-oclusão e tromboembolia nos 

principais ramos vasculares, independente de sua localização (CALLAHAN, 2000).  

O uso do AAS na prevenção da formação de trombos é amplamente difundido, 

no entanto, seu uso está associado a alguns efeitos colaterais (náuseas, vômitos, dor 

epigástrica, hemorragias gastrintestinais e úlceras pépticas) e a casos de 

hipersensibilidade à substância (STEFANINI, 2001). Também foram relatados casos 

de resistência ao AAS que levaram à recorrência dos eventos trombóticos 

(JACOBSON, 2004). 

Nos últimos anos, foram desenvolvidos potentes inibidores da função 

plaquetária, entre eles, o dipiridamol, a ticlopidina, o clopidogrel, o abciximab, a 

eptifibatida e a tirofibana. Esses fármacos atuam por mecanismos distintos e, portanto, 

quando utilizados em combinação, seus efeitos são aditivos ou até mesmo sinérgicos. 

A disponibilidade destes medicamentos provocou uma revolução na medicina 

cardiovascular, visto que, hoje em dia, a angioplastia e o stenting vascular são 

efetuados com baixa taxa de reaparecimento de estenose e trombose quando é 

empregado um inibidor plaquetário eficaz (MAJERUS, 2003). 
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3.1.3 Tienopiridinas 

As tienopiridinas, a ticlopidina, o clopidogrel e, mais recentemente, o prasugrel, 

foram aprovadas pelo FDA nos anos 90 como alternativa ao uso do AAS em pacientes 

intolerantes, alérgicos, com história de hemorragias ou resistentes ao fármaco.  

A ticlopidina (Figura 2) foi o primeiro fármaco da classe, demonstrando eficácia 

na prevenção de infarto do miocárdio em pacientes com angina instável, oclusão das 

artérias coronárias e no tratamento da claudicação intermitente. No entanto, o uso 

deste fármaco está associado à ocorrência de neutropenia e trombocitopenia, o que 

restringe seu uso a pacientes que não toleram o AAS (SCHRÖR, 1995).  

 

 

Figura 2 – Estrutura química da ticlopidina. 

 

Devido aos riscos do uso da ticlopidina, o clopidogrel surgiu como um composto 

promissor, por ter estrutura similar e poucos efeitos adversos. Este fármaco é o mais 

seguro das tienopiridinas, pois apresenta baixo índice de ocorrência de neutropenia 

grave (JACOBSON, 2004). Além disso, é, no mínimo, tão eficaz quanto o AAS na 

terapia antiplaquetária (HIRSH; BHATT, 2004). 

O clopidogrel é indicado a pacientes hipersensíveis ao AAS, com problemas de 

acidez estomacal e sangramento, pacientes com infarto do miocárdio sem elevação do 

segmento-ST e após intervenções percutâneas coronárias, combinado ao AAS (DRUG 

UPDATE, 2004). Segundo o estudo CAPRIE (Clopidogrel versus Aspirin in Patients 

at Risk of Ischaemic Events), o clopidogrel é o único antiplaquetário aprovado pelo 

FDA para a redução de eventos aterotrombóticos em pacientes com doenças arteriais 

periféricas (WATSON et al, 2006). Em 2006, o FDA aprovou o uso do clopidogrel 
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para a forma mais grave de infarto do miocárdio, o infarto do miocárdio com elevação 

do segmento-ST (SANOFI-AVENTIS, 2006). 

 

3.2 Clopidogrel 

3.2.1 Características farmacocinéticas 

O fármaco é rapidamente absorvido via oral (50% da dose). Trata-se de um pró-

fármaco que sofre extensa metabolização hepática pelo citocromo P 450 (CYP 450), 

formando principalmente o derivado inativo ácido carboxílico (SR26334), cujas 

características farmacocinéticas servem de base para estabelecer informações sobre 

absorção e eliminação do clopidogrel.  

O CYP 450 3A ativa o clopidogrel em dois estágios. Primeiramente, ocorre a 

oxidação a 2-oxo-clopidogrel, seguida de uma espontânea e rápida hidrólise do tioéster 

cíclico para um derivado tiol altamente reativo, responsável pela ação antiplaquetária 

(Figura 3). O metabólito ativo identificado é o ácido (2-{1-[1-82 clorofenil)2-oxoetil]-

4 sulfanil-3 piperidinilideno} acético (BERKELS et al., 2004). 
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Figura 3 – Metabolização do clopidogrel em humanos (TESTA, 2004). 

 

A absorção do clopidogrel não é afetada pela presença de alimentos, o metabólito 

inativo atinge a concentração plasmática máxima 1 hora após a ingestão. O tempo de 

meia-vida é de aproximadamente oito horas (JACOBSON, 2004). A taxa de 

eliminação renal é de 50% e 46% são eliminados via gastrintesinal. Cerca de 98% do 

clopidogrel e de seu metabólito inativo ligam-se às proteínas plasmáticas. A duração 

da ação se estende por cinco dias (KOROLKOVAS, 2004). 

 

3.2.2 Mecanismo de ação  

O clopidogrel impede irreversivelmente a ligação do ADP ao seu receptor 

plaquetário (P2Y12). O receptor purinérgico (P2Y12) possui estrutura oligomérica 

transmembrana à qual o metabólito ativo do clopidogrel se acopla. A ligação se dá 

através de ponte dissulfeto ao resíduo de cisteína do primeiro “loop” do receptor. Isso 

resulta na dissociação dos oligômeros em receptores diméricos, que perdem a 

habilidade de ligação às moléculas endógenas, neste caso, o ADP (SAVI et al., 2006). 
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Na falta de ligação do ADP ao receptor, não ocorre a ativação do receptor GP 

IIb/IIIa. Isso bloqueia o estágio final da formação do trombo que consiste na agregação 

plaquetária (SCHAFER, 1996; HIRSH; BHATT, 2004; MAJERUS, 2003). 

A Figura 4 apresenta os estágios da formação do agregado plaquetário e as 

possíveis intervenções farmacológicas nas diferentes etapas do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Representação esquemática das etapas de agregação plaquetária e das 
intervenções farmacológicas na prevenção da formação de trombos (Adaptado de 
STEFANINI, 2001). 

 

 

3.2.3 Descrição geral 

O bissulfato de clopidogrel é um sólido cristalino branco, solúvel em soluções 

aquosas ácidas e em metanol, praticamente insolúvel em água em pH neutro e em éter 

etílico, fracamente solúvel em cloreto de metileno (MOFFAT, 2004). 
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• Fórmula molecular: (BUDAVARI, 2001) 

Clopidogrel: C16H16ClNO2S  

Bissulfato de clopidogrel: C16H16ClNO2S, H2SO4 

• Massa molecular: 

 Clopidogrel: 321,8 

Bissulfato de clopidogrel: 419,9  

• Registro no Chemical Abstracts: 

 Clopidogrel: 113665-84-2 

Bissulfato de clopidogrel: 135046-48-9 

• Sigla:  

 Clopidogrel: SR-25990 

Bissulfato de clopidogrel: SR 25990C  

• Composição elementar: 

 Clopidogrel: C 59,71%, H 5,01%, Cl 11,02%, N 4,35%, O 9,94, S 9,96% 

• Nomes químicos: 

 Clopidogrel: (S)-α-(2-Clorofenil)-6,7–diidrotieno[3,2-c]piridina–5-(4H)-

metiléster do ácido acético; metil (+) - (S) - α - (o-clorofenil)-6-7-diidrotieno [3,2-c 

]piridina-5-(4H)-acetato; (+) – meti l- α - 5-[4,5,6,7 – tetraidro [3,2-c] tienopiridil]-(2-

clorofenil) acetato.  

A molécula de clopidogrel possui um centro assimétrico, o que leva a existência 

de dois isômeros, R e S. Estudos demonstraram que o enantiômero S é ativo enquanto 

o R é inativo e pode causar convulsões em animais quando administrado em altas 

doses (REIST, et al., 2000) 



Revisão Bibliográfica 

 

20 

O bissulfato de clopidogrel apresenta seis formas polimórficas, além de uma 

forma amorfa; entretanto somente as formas I e II são utilizadas em preparações 

farmacêuticas. A forma I é composta de dois cátions de clopidogrel independentes e de 

dois ânions bissulfato (BOUSQUET, 2002).  A forma assimétrica do polimorfo II é 

composta de um cátion de clopidogrel e de um ânion bissulfato ligados por fortes 

pontes de hidrogênio. Da mesma forma, pontes de hidrogênio ligam os ânions 

bissulfato entre si (RENOU, 2007). 

A disposição dos ânions é diferente nas duas estruturas cristalinas. A estrutura 

cristalina da forma II (ortorrômbica) é menos densa que a estrutura monoclínica da 

forma I. Os cristais da forma I são irregulares e os da forma II são aglomerados. A 

forma II, por ser menos eletrostática, é utilizada preferencialmente em preparações 

farmacêuticas (BOUSQUET, 2002).  

 

3.2.4 Dosagem e administração 

A dose diária é de um comprimido revestido, contendo 75 mg de clopidogrel, 

com ou sem dose de ataque de 300 mg (REYNOLDS, 1993; MAJERUS, 2003). 

 

3.2.5 Determinação Quantitativa 

Devido a sua extensa metabolização hepática, o clopidogrel é detectado em 

baixos níveis em fluidos biológicos, o que levou ao desenvolvimento de métodos de 

quantificação do seu principal metabólito (SR26334) em plasma e soro. Há na 

literatura diversos trabalhos que relatam a determinação do metabólito ácido 

carboxílico (SR26334) utilizando espectrometria de massas para a detecção. Entre eles 

a técnica de cromatografia gasosa desenvolvida por LAGORCE e colaboradores 

(1998). Os trabalhos de CLAE para a determinação do metabólito estão listados na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Artigos publicados para a determinação do metabólito ácido carboxílico do 
clopidogrel por CLAE em fluidos biológicos. 

Coluna Fase Móvel Detecção Referência 

Hipercarb PGC (porus 

graphitized carbon) 5µm 

(50,0 x 3,0 mm), 

metanol:solução de ácido 

trifluoracético 0,1% (70:30) 
E. Massas 

MITAKOS et. al., 

2004 

Kromasil ODS (250 mm 

x 4,6 mm d.i., 5 µm) 

solução de trietilamina 

0,05% e acetonitrila em 

gradiente de concentração 

UV – 220nm. 
Singh et.al., 

2005 

C18 3 µm (75 x 4,6 mm) 
acetonitrila:água:ácido 

fórmico (60:40:0,1, v/v/v) 
E. Massas 

KSYCINSKA et. 

al.,2006. 

 

Um método de alta sensibilidade para a detecção de clopidogrel não 

metabolizado em plasma utilizou coluna Luna C8 (50 mm x 2,0 mm, 5 µm), fase 

móvel em gradiente, composta de acetonitrila e água contendo 0,1% de ácido fórmico 

em cada componente da fase móvel e detecção por espectrometria de massas 

(ROBINSON, et al., 2007). NIROGI e colaboradores (2006) desenvolveram método 

de CLAE com detecção por espectrometria de massas utilizando coluna de fase 

reversa, fase móvel isocrática, monitorando o íon m/z de 322/212 para o clopidogrel. 

Este método mostrou sensibilidade na ordem de picogramas.  

No estudo de REIST e cols. (2000) foi investigada a inversão quiral enzimática e 

não-enzimática do clopidogrel, monitorando-se esta inversão por CLAE 

enantiosseletiva e por RMN 1H. A inversão quiral não-enzimática monitorada por 

CLAE utilizou coluna Nucleodex β-PM 150 x 4,6mm, fase móvel composta 

metanol:tampão acetato de trietilamônio pH 4,0, 0,1% (65:35 (v/v)), fluxo de 0,7 

ml/min e detecção ultravioleta a 230nm. 
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Para preparações farmacêuticas contendo clopidogrel existem três publicações. 

Um método indicador de estabilidade por HPTLC foi desenvolvido por AGRAWAL e 

colaboradores (2003), para avaliar a pureza do clopidogrel matéria-prima e em 

preparações farmacêuticas. 

MITAKOS e colaboradores (2002) desenvolveram método por CLAE para a 

quantificação do fármaco utilizando fase móvel composta de tampão 

dihidrogenofosfato de sódio 0,01 M (pH 3,0) e acetonitrila (35:65, v/v),  detector UV a 

235 nm e coluna semi-micro BDS C8 (250 x 2,1 mm, 5 µm), tendo como padrão 

interno o naproxeno.  

No estudo desenvolvido por GOMEZ e colaboradores (2004), foram comparados 

19 produtos contendo clopidogrel, sendo 18 genéricos versus o medicamento 

referência. Na análise da pureza das preparações foi utilizada a CLAE quiral com 

coluna ES-OVM 5 µm (4,6 x 150 mm), fase móvel composta de acetonitrila:tampão 

dihidrogeno fosfato de potássio 0,01M (25:75, v/v) e detecção a 220 nm. As impurezas 

avaliadas foram o produto de hidrólise e o enantiômero R do clopidogrel. O trabalho 

também compara os perfis de dissolução dos diferentes produtos. 

Durante o desenvolvimento do presente trabalho no ano de 2006, foi publicada a 

monografia do clopidogrel em compridos na Farmacopéia Americana (USP 29, 2006). 

A publicação descreve a identificação da substância nos comprimidos pelo método de 

espectrofotometria UV, utilizando solução de 150 µg/ml em HCl 0,1 N, e 

comprimento de onda do clopidogrel em 270 nm. Para o doseamento do fármaco em 

comprimidos é aplicado o método de CLAE. O método proposto é semelhante ao 

desenvolvido por GOMEZ e colaboradores (2004). A coluna utilizada é uma coluna 

quiral, com proteína ovomucóide de 4,6 mm x 15 mm, a fase móvel é composta de 

acetonitrila:tampão fosfato de potássio (25:75, v/v) e detecção a 220 nm. De forma 

semelhante ao referido artigo, a dissolução dos comprimidos utiliza solução tampão 

em HCl (pH 2,0), equipamento 2 (pás), velocidade de 50 rpm e tempo de dissolução de 

30 minutos. No entanto, visando maior rapidez na determinação do perfil de 
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dissolução, a quantificação na monografia, é realizada por espectrofotometria UV a 

240 nm.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1 Descrição dos Materiais 

  

4.1.1 Substância Química de Referência (SQR) 

Utilizou-se como SQR o bissulfato de clopidogrel com teor declarado de 99,6%, 

forma II, identificado pelo lote RDS 8514, cedido pelo Laboratório Bristol-Myers-

Squibb. 

 

4.1.2 Produto Farmacêutico 

Para a realização deste estudo foram adquiridas amostras comerciais do produto 

farmacêutico Iscover comprimidos revestidos produzido pelo Laboratório Bristol-

Myers-Squibb, lote 1244-8.  

 

Cada comprimido revestido contém: 

- 97,875 mg de bissulfato clopidogrel, que corresponde a 75 mg de clopidogrel 

base; 

- lactose, óleo de rícino hidrogenado, celulose microcristalina, macrogol, amido, 

óxido de ferro vermelho, hipromelose, dióxido de titânio e cera de carnaúba como 

excipientes. 

 

4.1.3 Mistura Placebo  

A partir do peso médio dos comprimidos revestidos e de acordo com os teores 

percentuais médios usuais descritos para cada componente na literatura (KIBBE, 

2003), foram determinadas as quantidades dos excipientes presentes na mistura 

placebo, que podem ser visualizadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Quantidades de excipientes adicionados à mistura placebo referente a 1 
comprimido revestido.  

Excipiente Quantidade (mg) 
Lactose 76,75 
Óleo de rícino hidrogenado 3,57 
Celulose microcristalina 35,7 
Macrogol 17,85 
Amido 25,0 
Óxido de ferro vermelho 0,895 
Hipromelose 8,92 
Dióxido de titânio 0,895 
Cera de carnaúba 8,92 

 

Pesou-se a quantidade de excipientes equivalente a 20 comprimidos e procedeu-

se a mistura em gral a fim de obter-se uma mistura homogênea.  

 

4.2 Análise Qualitativa da SQR 

 

4.2.1 Determinação da Faixa de Fusão 

 

4.2.1.1 Material 

Analisaram-se amostras da SQR de bissulfato de clopidogrel descrito no item 

4.1.1. As análises foram realizadas em aparelho Koffler e em equipamento de 

calorimetria exploratória diferencial SHIMADZU, modelo DSC-60, controlador de 

fluxo FC-60A, intergrador TA 60WS, Software TA 60 versão 2.0. 

 

4.2.1.2 Método Koffler 

Uma quantidade de SQR foi colocada entre a lâmina de vidro e a lamínula e 

aquecida sobre chapa metálica. Observou-se a fusão dos cristais através de 
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microscópio e registrou-se a temperatura inicial e final da fusão. Este procedimento foi 

realizado em triplicata.  

 

4.2.1.3 Método de Calorimetria Exploratória Diferencial  

Pesou-se 1,0 mg de SQR de bissulfato de clopidogrel em porta amostra de 

alumínio com capacidade para 4 µl. Selou-se o porta-amostra e procedeu-se à análise 

em calorímetro exploratório diferencial. A análise foi efetuada sob atmosfera inerte de 

nitrogênio mantido sob fluxo de 50 ml/min e velocidade de aquecimento de 10 °C/min 

até 220 °C. 

 

4.2.2 Espectrofotometria na região do infravermelho 

4.2.2.1 Material 

Analisaram-se amostras SQR de bissulfato de clopidogrel descrito no item 4.1.1. 

Na obtenção das pastilhas para análise utilizou-se brometo de potássio. As análises 

foram realizadas em espectrofotômetro FTIR SHIMADZU DR – 8001. 

 

4.2.2.2 Método 

Pesou-se 1,5 mg de SQR e misturou-se em gral de ágata com 150 mg de brometo 

de potássio, ambos previamente dessecados por duas horas a 105 ºC. A mistura foi 

tranferida para pastilhador e a pastilha obtida foi destinada à análise 

espectrofotométrica.  

 

4.2.3 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 



Material e Métodos 

 

30 

4.2.3.1 Material e método 

Pesou-se 15 mg de SQR e dissolveu-se em água deuterada para análise. A análise 

foi realizada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, 

em equipamento VARIAN 300 MHz, obtendo-se os espectros de 13C e 1H. 

 

4.3 Análise Qualitativa do Clopidogrel em preparações farmacêuticas 

 

4.3.1 Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

 

4.3.1.1 Material 

Prepararam-se soluções da SQR e dos comprimidos revestidos de clopidogrel em 

metanol grau analítico (MERCK). Também foi preparada solução de ticlopidina SQR 

em metanol. 

Na composição do sistema eluente foram empregados hexano (MERCK), etanol 

(MERCK) e clorofórmio (SYNTH). Todos os solventes utilizados na análise possuíam 

grau analítico. 

Como fase estacionária, utilizou-se cromatoplacas aluminizadas (MERCK) de 

gel-sílica 60 F254, dimensões de 12 cm de comprimento, 5 cm de largura e 0,25 mm de 

espessura de camada adsorvente. Revelaram-se as placas em vapores de iodo 

(SYNTH) e lâmpada ultravioleta a 254 nm (ECOLUME).  

 

4.3.1.2 Método 

As soluções de SQR de clopidogrel e de ticlopidina foram preparadas em 

metanol na concentração de 1,0 mg/ml.  A solução amostra dos comprimidos 

revestidos foi obtida a partir da trituração de dois comprimidos, pesando-se o 

equivalente a 50 mg de clopidogrel e dissolvendo-se em metanol em balão volumétrico 
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de 50 ml. Submeteu-se a solução à agitação em banho de ultrassom por 20 minutos. 

Após, completou-se o volume com o mesmo solvente e filtrou-se através de papel-

filtro, obtendo-se solução de 1 mg/ml. 

O sistema eluente utilizado na análise consiste na mistura de 

hexano:etanol:clorofórmio nas proporções 80:15:5 (v/v/v), respectivamente. 

A aplicação foi realizada utilizando-se tubos capilares, à distância de 1 cm da 

borda inferior da cromatoplaca. A migração estendeu-se até 10 cm após o ponto de 

aplicação. Procedeu-se a leitura sob exposição à lâmpada ultravioleta a 254 nm e a 

revelação em vapores de iodo, calculando-se os valores dos fatores de retenção (Rf) 

das amostras.  

 

4.3.2 Espectrofotometria na região ultravioleta 

 

4.3.2.1 Material 

Analisaram-se soluções da SQR de clopidogrel e das amostras comerciais de 

clopidogrel descritas anteriormente nos itens 4.1.1 e 4.1.2, respectivamente. As 

soluções foram preparadas em HCl 0,01 M. 

Utilizou-se o espectrofotômetro UV/VIS SHIMADZU, modelo UV 160A, 

equipado com cubetas de quartzo de 1cm de caminho óptico para a análise. 

 

4.3.2.2 Método 

Preparou-se as soluções de SQR e das amostras dos comprimidos na 

concentração de 18,0 µg/ml em HCl 0,01 M. A leitura das soluções foi efetuada na 

faixa de comprimento de onda de 200-350 nm. Os espectros obtidos foram 

comparados para fins de identificação. 
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4.3.3 Cromatografia a Líquido de Alta Eficiência (CLAE) 

 

4.3.3.1 Material 

Analisaram-se soluções da SQR de clopidogrel e das amostras comerciais de 

clopidogrel descritas anteriormente nos itens 4.1.1 e 4.1.2, respectivamente.  

No preparo da fase móvel utilizou-se metanol grau CLAE (TEDIA), água 

ultrapura (MILLIPORE), trietilamina grau CLAE (MERCK) e ácido fosfórico 10% 

para o ajuste do pH da água. Ácido clorídrico 0,01 M, preparado no dia da análise, foi 

empregado no preparo das soluções-estoque. As amostras foram filtradas em 

membranas de 0,45 µm de diâmetro de poro (MILLIPORE). 

Utilizou-se a coluna ACE 5 C18 (15 cm x 4,6 mm d.i.) protegida e cromatógrafo 

a líquido Shimadzu equipado com duas bombas modelo LC 10 AD VP, controlador 

SCL-10A VP, auto injetor SIL-10AD VP, forno para coluna CTO-10AC VP, detector 

de arranjo de diodos SPD-M10A a 220 nm e software CLASS VP versão 6.2. 

 

4.3.3.2 Método 

Preparou-se uma solução estoque da SQR de clopidogrel na concentração de 200 

µg/ml em HCl 0,01 M. A partir desta solução retirou-se, com auxílio de bureta, 

alíquota de 4,5 ml para balão volumétrico de 20 ml, resultando em solução de 

concentração de 45,0 µg/ml.  

No preparo da solução amostra dos comprimidos revestidos foram dissolvidos 

seis comprimidos em balão volumétrico de 1000 ml utilizando HCl 0,01 M  como 

solvente. A solução foi submetida durante 20 minutos a banho de ultrassom, obtendo-

se solução de 450,0 µg/ml. Filtrou-se a solução obtida e retirou-se alíquota de 5 ml 

para balão volumétrico de 50 ml, resultando em solução de concentração de 45,0 
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µg/ml. Estas diluições finais foram preparadas em fase móvel e filtradas através de 

membrana de nylon com diâmetro de poro de 0,45 µm. 

A fase móvel foi preparada pela mistura de metanol e solução de trietilamina 

0,1% na proporção de 75:25 (v/v). O pH da fase aquosa foi ajustado para 5,3 com 

ácido fosfórico 10%. A mistura foi homogeneizada e filtrada através de membrana de 

nylon de 0,45 µm de diâmetro de poro. Para a desaeração utilizou-se fluxo constante 

de gás hélio durante a análise. 

As condições cromatográficas empregadas na identificação do clopidogrel foram 

as seguintes: 

- Fase móvel: metanol:solução de trietilamina 0,1% (75:25, v/v) 

- Coluna: ACE 5 C18 (15 cm x 4,6  mm d.i.)  

- Fluxo: 1,2 ml/min 

- Comprimento de onda: 220 nm 

- Volume de injeção: 20 µl 

- Temperatura de análise: 25 ± 1 ºC 

 

Compararam-se os tempos de retenção dos cromatogramas obtidos para fins de 

identificação do clopidogrel nas amostras comerciais. 

 

4.3.4 Eletroforese Capilar 

 

4.3.4.1 Material 

Analisaram-se soluções da SQR de clopidogrel e dos comprimidos revestidos de 

clopidogrel descritas anteriormente nos itens 4.1.1 e 4.1.2, respectivamente. Como 

padrão interno foi utilizado tiabendazol SQR, grau de pureza de 98,0%. 
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Para a solubilização das amostras de comprimidos e da SQR de clopidogrel foi 

utilizado  HCl 0,01 M, preparado no dia de análise. 

No preparo do eletrólito de corrida utilizou-se fosfato de potássio monobásico 

(SYNTH), água ultrapura (MILLIPORE). Para o ajuste do pH foi utilizado ácido 

fosfórico 10%, empregando-se o potenciômetro DIGIMED modelo DM-20 para sua 

determinação.   

As soluções contendo clopidogrel e tiabendazol, solução de hidróxido de sódio e 

tampão fosfato de potássio pH 2,5 foram filtradas através de membranas de nylon de 

0,45 µm de diâmetro de poro (MILLIPORE). 

As análises foram realizadas utilizando capilar de sílica fundida (AGILENT) de 

75 µm de diâmetro interno, 50 cm de comprimento total e 40,5 cm de comprimento 

efetivo. O sistema de EC utilizado consiste em equipamento HP 3D-CE, equipado com 

detector de arranjo de diodos e software HP Chemstation – CE. 

 

4.3.4.2 Método 

A partir da solução de 150,0 µg/ml de SQR de clopidogrel retirou-se alíquota de 

5 ml para balão volumétrico de 25 ml, adicionou-se também alíquota de 2,5 ml de 

solução de tiabendazol (200 µg/ml em HCl 0,01M), obtendo-se solução de 30,0 µg/ml 

de clopidogrel e 20,0 µg/ml de tiabendazol em HCl 0,01 M, respectivamente. 

Em um balão volumétrico de 1000 ml foram colocados 4 comprimidos de 

clopidogrel, dissolvendo-se em HCl 0,01 M. Para completa dissolução dos 

comprimidos a solução foi submetida a banho de ultrassom durante 20 minutos. Após 

a filtração da solução, retirou-se alíquota de 5,0 ml para balão volumétrico de 50 ml, 

adicionando-se também solução de tiabendazol, resultando em concentração de 30,0 

µg/ml de clopidogrel e 20,0 µg/ml de tiabendazol, respectivamente. 



Material e Métodos 

 

35 

Para preparo da solução tampão fosfato, pesou-se 1,3747 g de fosfato de potássio 

monobásico e dissolveu-se em água, completando-se o volume para 100 ml, obtendo-

se concentração de 100 mM. Transferiu-se 20 ml desta solução para balão volumétrico 

de 100 ml resultando em solução de 20 mM. Ajustou-se o pH 2,5 com solução de ácido 

fosfórico 10%. 

 A ativação do capilar foi realizada com lavagens de solução de hidróxido de 

sódio 1 M, água ultrapura e eletrólito de corrida por 30, 30 e 15 minutos, 

respectivamente. Este procedimento precedeu a primeira utilização do capilar de sílica. 

Nas corridas eletroforéticas posteriores, a etapa de pré-condicionamento consistiu na 

lavagem do capilar com hidróxido de sódio 0,1 M, água ultrapura e eletrólito de 

corrida por 1, 1 e 2 minutos.  

As condições de análise empregadas no método estão descritas na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Condições eletroforéticas empregadas para a análise do clopidogrel em 
comprimidos revestidos. 

Parâmetro Condição empregada 

Eletrólito de corrida Tampão fosfato 20 mM pH 2,5 

Tensão aplicada 25 kV em rampa (1 mV/seg) 

Injeção modo hidrodinâmico 50 mBar  

Tempo de injeção 5 segundos 

Comprimento de onda de detecção 220 nm 

Temperatura de análise 25 °C ± 1 °C 

 Com a finalidade de realizar a identificação do clopidogrel nos comprimidos, 

comparou-se o tempo de migração do eletroferograma do clopidogrel no produto 

farmacêutico, com o eletroferograma obtido da SQR.  
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4.4 Análise Quantitativa 

 

4.4.1 Espectrofotometria na região ultravioleta (UV) 

 

4.4.1.1 Material 

Empregou-se nas análises o espectrofotômetro Shimadzu modelo UV/VIS 160 A, 

equipado com cubetas de quartzo de 1,0 cm de espessura. 

Clopidogrel SQR e comprimidos revestidos contendo clopidogrel foram 

submetidos à análise. Os excipientes utilizados no teste de especificidade estão 

descritos no item 4.1.3. No preparo das soluções foi utilizado HCl 0,01 M . 

 

4.4.1.2 Método 

 

4.4.1.2.1 Especificidade 

A especificidade do método foi avaliada através da preparação de soluções de 

clopidogrel SQR e placebo, em HCl 0,01 M, na concentração final de 18,0 µg/ml. 

A partir da mistura placebo, pesou-se quantidade de excipientes referente a seis 

comprimidos. A mistura foi dissolvida em HCl 0,01 M utilizando-se balão volumétrico 

de 1000 ml, obtendo-se solução de concentração teórica de 450,0 µg/ml. Após a 

filtração da preparação,  retirou-se alíquota de 4,0 ml para balão volumétrico de 100 

ml obtendo-se uma concentração final de 18,0 µg/ml em HCl 0,01 M. 

4.4.1.2.2 Curva padrão 

Preparou-se solução estoque de SQR de clopidogrel na concentração de 60,0 

µg/ml em HCl 0,01 M e, a partir desta, alíquotas de 2,0; 4,0, 6,0; 8,0; 10,0 e 12,0 ml 

foram transferidas, com auxílio de bureta, para balões volumétricos de 20 ml. 
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Completou-se o volume com HCl 0,01 M, obtendo-se concentrações de 6,0; 12,0; 

18,0; 24,0; 30,0 e 36,0 µg/ml. Cada solução foi preparada em triplicata e foram 

realizadas três determinações para cada concentração no comprimento de onda de 220 

nm. 

 

4.4.1.2.2.1 Cálculos para a curva padrão 

O gráfico da curva padrão foi obtido plotando-se os dados de concentração 

versus absorvância. Determinou-se a equação da reta através do estudo de regressão 

linear pelo método dos mínimos quadrados e utilizou-se a análise de variância 

(ANOVA) para a verificação da linearidade do método. 

 

4.4.1.2.3 Determinação do bissulfato de clopidogrel em comprimidos revestidos 

Preparou-se a solução estoque com seis comprimidos revestidos em HCl 0,01 M. 

A preparação foi submetida à dissolução durante 20 minutos em banho de ultrassom. 

Completou-se o volume para 1000 ml, obtendo-se a concentração de 450,0 µg/ml. A 

solução resultante foi filtrada e alíquotas de 4 ml foram transferidas para seis balões 

volumétricos de 100 ml, completando-se o volume com HCl 0,01 M. A concentração 

final das soluções foi de 18,0 µg/ml. As soluções foram analisadas em triplicata. 

A solução de SQR de clopidogrel foi preparada dissolvendo-se este em HCl 0,01 

M a fim de obter-se concentração final de 18,0 µg/ml. 

As soluções foram analisadas em triplicata no comprimento de onda de 220 nm 

utilizando-se HCl 0,01 M como branco. 

Para a avaliação da precisão intermediária repetiu-se o procedimento durante três 

dias de análise.  
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4.4.1.2.3.1 Cálculos para a determinação de clopidogrel em comprimidos 

revestidos 

Calculou-se a quantidade de clopidogrel nas soluções obtidas da preparação 

farmacêutica através da equação abaixo:  

SQR

SQRA
A

A

CA
C

.
=  

Onde:  

CSQR = concentração da solução da SQR de clopidogrel 

AA =    absorvância da solução de clopidogrel a 220 nm 

ASQR = absorvância da solução da SQR de clopidogrel a 220 nm 

 

A determinação da porcentagem de clopidogrel nos comprimidos revestidos foi 

calculada pela equação: 

T

A
A

C

C
C

100.
% =  

Onde: 

CA = concentração calculada da solução de clopidogrel em comprimidos 

revestidos em µg/ml. 

CT = concentração teórica da solução de clopidogrel em comprimidos revestidos 

em µg/ml. 

 

4.4.1.2.4 Teste de recuperação 

Prepararam-se soluções denominadas de R1, R2 e R3 a partir das soluções 

estoque de clopidogrel SQR de 60,0 µg/ml e de amostra de clopidogrel de 450,0 

µg/ml. O preparo das soluções R1, R2 e R3 está representado na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Preparo das soluções utilizadas no teste de recuperação pelo método de 
espectrofotometria UV a 220 nm.  

Solução amostra de 

clopidogrel 450,0 µg/ml* 

Solução SQR de 

clopidogrel 60,0 µg/ml * 

Concentração 

final 

R1 4,0 ml 5,0 ml 21,0 µg/ml 

R2 4,0 ml 10,0 ml 24,0 µg/ml 

R3 4,0 ml 20,0 ml 30,0 µg/ml 
* balões volumétricos de 100 ml. 

 

Todas as soluções foram preparadas em triplicata. Também preparou-se solução 

amostra de clopidogrel e de SQR na concentração de 18,0 µg/ml. As soluções foram 

analisadas em triplicata.  

 

4.4.1.2.4.1  Cálculo para o teste de recuperação 

Utilizou-se a equação abaixo para o cálculo do percentual de recuperação de 

clopidogrel. 

100.% 






 −
=

P

AB

C

CC
R  

Onde:  

CB = concentração da solução R contendo SQR e amostra de clopidogrel em 

µg/ml. 

CA = concentração da solução amostra de clopidogrel em comprimidos revestidos 

em µg/ml. 

CP = quantidade, em µg/ml, de SQR de clopidogrel adicionada à solução R. 
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4.4.2 Cromatografia a Líquido de Alta Eficiência 

 

4.4.2.1 Material 

Os materiais e equipamentos utilizados encontram-se descritos no item 4.3.3.1. 

Os excipientes utilizados no teste de especificidade estão descritos no item 4.1.3. No 

preparo das soluções estoque utilizou-se HCl 0,01 M. As soluções finais foram 

diluídas na fase móvel.  

 

4.4.2.2 Método 

 

4.4.2.2.1 Especificidade 

Prepararam-se soluções de clopidogrel SQR e de placebo, na concentração final 

de 45 µg/ml. A solução obtida a partir dos comprimidos revestidos foi submetida à 

degradação por quatro diferentes fatores para a análise da especificidade. 

- degradação alcalina: adicionou-se 2 ml de NaOH 1,0 M a uma alíquota de 5 ml 

da solução estoque (450,0 µg/ml) mantendo-se a reação por duas horas. Neutralizou-se 

a solução com HCl 1,0 M e completou-se o volume para 50 ml com a fase móvel. A 

solução foi filtrada e submetida à análise cromatográfica.  

- degradação ácida: adicionou-se 2 ml de HCl 1,0 M a uma alíquota de 5 ml da 

solução estoque (450,0 µg/ml) e mantendo-se a reação por duas horas. Neutralizou-se 

a solução com NaOH 1,0 M e completou-se o volume para 50 ml com a fase móvel. 

Após a filtração, a solução foi submetida à análise cromatográfica.  

- luz ultravioleta (254 nm): a solução de amostra (45,0 µg/ml) foi exposta à luz 

ultravioleta em câmara de vidro espelhada internamente durante duas horas. Após a 

degradação, a solução foi filtrada e submetida à análise cromatográfica.  
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- oxidação: adicionou-se solução de H2O2 3% (V/V) à 5 ml da solução estoque 

(450,0 µg/ml), completando-se o volume para 50 ml, com a fase móvel, ao final de 

duas horas. A solução resultante foi filtrada e submetida à análise.  

A partir da mistura placebo, pesou-se quantidade de excipientes referente a seis 

comprimidos dissolvendo-se em balão volumétrico de 1000 ml em HCl 0,01 M, 

obtendo-se solução de concentração teórica de 450,0 µg/ml. Após a filtração da 

solução, retirou-se alíquota de 5,0 ml para balão volumétrico de 50 ml, obtendo-se 

uma concentração final de 45,0 µg/ml. 

 

4.4.2.2.2 Curva padrão 

Preparou-se solução estoque de SQR de clopidogrel na concentração de 200 

µg/ml em HCl 0,01 M. A partir desta solução foram retiradas alíquotas, com auxílio de 

bureta, obtendo-se concentrações de 10,0; 15,0; 30,0; 45,0; 60,0; 75,0 e 90,0 µg/ml. 

Diluíram-se as soluções na fase móvel. As soluções foram preparadas em triplicata e 

foram realizadas três determinações para cada concentração. 

 

4.4.2.2.2.1  Cálculos para a curva padrão 

O gráfico da curva padrão foi obtido plotando-se os dados de concentração 

versus áreas absolutas. Determinou-se a equação da reta pelo estudo de regressão 

linear através do método dos mínimos quadrados e utilizou-se a análise de variância 

(ANOVA) para a verificação da linearidade do método. 

4.4.2.2.3 Determinação do bissulfato de clopidogrel em comprimidos revestidos 

Preparou-se a solução estoque com seis comprimidos revestidos em HCl 0,01 M. 

A dissolução dos comprimidos foi realizada em banho de ultrassom durante 20 

minutos. Após, completou-se o volume a 1000 ml, obtendo-se concentração de 450,0 

µg/ml. A solução resultante foi filtrada e foram retiradas alíquotas de 5,0 ml para seis 
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balões volumétricos de 50 ml, completando-se com HCl 0,01 M, obtendo-se 

concentração final de 45,0 µg/ml. As soluções foram analisadas em triplicata. 

A partir da solução de 200,0 µg/ml de SQR de clopidogrel foi transferida 

alíquota de 4,5 ml, com auxílio de bureta, para balão volumétrico de 20 ml, obtendo-se 

solução de 45,0 µg/ml. 

Para a avaliação da precisão intermediária repetiu-se o procedimento durante três 

dias de análise.  

 

4.4.2.2.3.1  Cálculos para a determinação de clopidogrel em comprimidos 

revestidos 

Calculou-se a quantidade de clopidogrel na solução obtida dos comprimidos 

revestidos através da equação abaixo:  

SQR

SQRA
A

A

CA
C

.
=  

Onde:  

CSQR = concentração da solução da SQR de clopidogrel (µg/ml) 

AA =    área absoluta da solução de clopidogrel em comprimidos revestidos 

ASQR = área absoluta da solução da SQR de clopidogrel 

 

Utilizou-se a equação abaixo para o cálculo do percentual de clopidogrel nos 

comprimidos revestidos. 

T

A
A

C

C
C

100.
% =  

Onde: 
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CA = concentração calculada da solução de clopidogrel em comprimidos 

revestidos em µg/ml. 

CT = concentração teórica da solução de clopidogrel em comprimidos revestidos 

em µg/ml. 

 

4.4.2.2.4 Teste de recuperação 

Prepararam-se soluções denominadas de R1, R2 e R3 a partir das soluções 

estoque de clopidogrel SQR de 200,0 µg/ml e de amostra de clopidogrel de 450,0 

µg/ml. O preparo das soluções R1, R2 e R3 está representado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Preparo das soluções utilizadas no teste de recuperação por CLAE na 
determinação de clopidogrel em comprimidos revestidos. 

 Solução amostra de 

clopidogrel 450,0 µg/ml* 

Solução SQR de 

clopidogrel 200,0 µg/ml * 

Concentração 

final 

R1 5,0 ml 2,5 ml 55,0 µg/ml 

R2 5,0 ml 5,0 ml 65,0 µg/ml 

R3 5,0 ml 10,0 ml 85,0 µg/ml 

* utilizou-se balões volumétricos de 50 ml. 

Todas as soluções foram preparadas em triplicata. Soluções amostra de 

clopidogrel e de SQR na concentração de 45,0 µg/ml também foram preparadas e 

analisadas em triplicata.  

4.4.2.2.4.1  Cálculo para o teste de recuperação 

Utilizou-se a equação abaixo para o cálculo do percentual de recuperação de 

clopidogrel.  

100.% 






 −
=

P

AB

C

CC
R  
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Onde:  

CB = concentração da solução R contendo SQR e amostra de clopidogrel em 

µg/ml. 

CA = concentração da solução amostra de clopidogrel em comprimidos revestidos 

em µg/ml. 

CP = quantidade, em µg/ml, de SQR de clopidogrel adicionada à solução R. 

 

4.4.2.2.5 Avaliação da robustez 

A robustez do método foi avaliada através de pequenas alterações na composição 

da fase móvel e no pH. 

O preparo das soluções de clopidogrel SQR e amostra está descrito no item 

4.4.2.2.3. 

A fase móvel foi preparada conforme descrito no 4.3.3.2, no entanto, variou-se a 

quantidade de solvente orgânico de 75% para 73% e 77% e, o pH da fase móvel, de 

5,3 para 5,5 e 5,1.  

Calculou-se a quantidade de clopidogrel nos comprimidos revestidos conforme 

equação do item 4.4.2.2.3.1, e compararam-se parâmetros como assimetria e número 

de pratos teóricos frente às pequenas variações propostas. 

 

 

4.4.2.2.6 Limites de Detecção e de Quantificação 

Os limites de detecção e de quantificação foram definidos a partir da relação 

sinal-ruído fornecida pelo equipamento. Para sua determinação foram preparadas 

soluções em concentrações decrescentes até obter-se a resposta desejada.  



Material e Métodos 

 

45 

Para a determinação do LD foi utilizada a relação sinal ruído de 3:1 e para o LQ 

a relação sinal ruído é de 10:1. As determinações foram realizadas em triplicata.  

 

4.4.3 Eletroforese Capilar 

 

4.4.3.1 Material 

Os materiais e equipamentos utilizados encontram-se descritos no item 4.3.4.1. 

Os excipientes, presentes na formulação dos comprimidos revestidos e utilizados 

no teste de especificidade, estão descritos no item 4.1.3.  

 

4.4.3.2 Método 

 

4.4.3.2.1 Especificidade 

A partir da mistura placebo, pesou-se quantidade de excipientes referente à 30 

mg de clopidogrel na forma farmacêutica. Transferiu-se a mistura para balão 

volumétrico de 100 ml e dissolveu-se em HCl 0,01 M, obtendo-se solução com 

quantidade de excipientes equivalente à solução de 300,0 µg/ml. Após a filtração da 

solução retirou-se alíquota de 5,0 ml para balão volumétrico de 50 ml obtendo-se uma 

concentração final de 30,0 µg/ml.  

Preparou-se solução de clopidogrel SQR na concentração de 100,0 µg/ml em 

HCl 0,01 M. Submeteu-se a solução à degradação sob lâmpada ultravioleta a 254 nm 

por um período de 90 minutos. Retirou-se alíquota de 3 ml para balão volumétrico de 

10 ml resultando em solução de 30,0 µg/ml.  

 

4.4.3.2.2 Curva padrão 
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Pesou-se 20 mg da SQR de clopidogrel e transferiu-se para balão volumétrico de 

200 ml, completando-se o volume com solução de HCl 0,01 M e obtendo-se solução 

de 100,0 µg/ml.  

A partir desta solução retiraram-se alíquotas, com auxílio de bureta, obtendo-se 

concentrações de 10,0; 20,0; 30,0; 40,0; 50,0 µg/ml. A cada balão volumétrico 

adicionou-se 2 ml de solução de SQR de tiabendazol (200,0 µg/ml), resultando em 

concentração de 20,0 µg/ml de padrão interno. As soluções foram diluídas em HCl 

0,01 M. Prepararam-se as soluções em triplicata e realizaram-se três determinações 

para cada concentração. 

 

4.4.3.2.2.1  Cálculos para a curva padrão 

Devido ao uso de padronização interna todos os cálculos foram realizados 

utilizando-se a razão das áreas absolutas (RA), calculada da seguinte maneira: 

 

LTIABENDAZO

LCLOPIDOGRE

A

A
RA =  

 

O gráfico da curva padrão foi obtido plotando-se os dados de concentração de 

clopidogrel versus relação das áreas (clopidogrel/tiabendazol). Determinou-se a 

equação da reta pelo estudo de regressão linear através do método dos mínimos 

quadrados e utilizou-se a análise de variância (ANOVA) para a verificação da 

linearidade do método. 

 

4.4.3.2.3 Determinação do bissulfato de clopidogrel em comprimidos revestidos 

Preparou-se a solução estoque com quatro comprimidos revestidos em HCl 0,01 

M. Submeteu-se a preparação à dissolução durante 20 minutos em banho de ultrassom, 
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após, completou-se o volume, obtendo-se a concentração de 300,0 µg/ml. A solução 

resultante foi filtrada e alíquotas de 5 ml foram retiradas para seis balões volumétricos 

de 50 ml. Adicionou-se, também, alíquotas de 5 ml da solução de tiabendazol (200,0 

µg/ml) completando-se com HCl 0,01 M obtendo-se concentração final de 30,0 µg/ml 

para o clopidogrel e de 20,0 µg/ml de tiabendazol, respectivamente.  As soluções 

foram analisadas em triplicata. 

A partir da solução de 150,0 µg/ml de SQR de clopidogrel em HCl 0,01 M 

retirou-se alíquota de 5 ml em balão volumétrico de 25 ml, obtendo-se solução de 30,0 

µg/ml. Adicionou-se alíquota de 2,5 ml de solução de tiabendazol (200,0 µg/ml), com 

auxílio de bureta, obtendo-se concentração de 20,0 µg/ml. Todas as soluções foram 

filtradas por membrana de 0,45 µm (MILLIPORE).  

Para a avaliação da precisão intermediária repetiu-se o procedimento durante três 

dias de análise.  

 

4.4.3.2.3.1 Cálculos para a determinação de clopidogrel em comprimidos 

revestidos 

Calculou-se a quantidade de clopidogrel na solução obtida dos comprimidos 

revestidos através da equação abaixo:  

SQR

SQRA

RA

CRA
CA

.
=  

Onde:  

CSQR = concentração da solução da SQR de clopidogrel (µg/ml) 

RAA = razão das áreas absolutas da solução de clopidogrel em comprimidos 

revestidos e do padrão interno tiabendazol 

RASQR = razão das áreas absolutas da solução da SQR de clopidogrel e do padrão 

interno tiabendazol. 
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Utilizou-se a equação abaixo para o cálculo do percentual de clopidogrel nos 

comprimidos revestidos. 

T

A
A

C

C
C

100.
% =  

Onde: 

CA = concentração calculada da solução de clopidogrel em comprimidos 

revestidos em µg/ml. 

CT = concentração teórica da solução de clopidogrel em comprimidos revestidos 

em µg/ml. 

4.4.3.2.4 Exatidão  

O ICH preconiza que caso a especificidade, a linearidade e a precisão do método 

tenham sido estabelecidas, pode-se inferir a exatidão do mesmo por testes estatísticos. 

É possível inferir a exatidão pela análise estatística dos resultados obtidos com os de 

um método validado e bem estabelecido.  

A exatidão do método de EC foi inferida através da análise de variância 

(ANOVA), comparando-se dados do presente método com dados do método de CLAE 

validado.  

 

4.4.3.2.5 Limite de Detecção  

A estimativa do Limite de Detecção (LD) foi realizada com base na relação de 

três vezes a linha de base, sendo determinado pela equação: 

IC

DPa
LD

3×
=  

Onde:  
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DPa = desvio padrão do intercepto com o eixo Y de, no mínimo, 3 curvas 

padrão; 

IC=  inclinação média das curvas padrão.  

 

4.4.3.2.6 Limite de Quantificação 

A estimativa do Limite de quantificação (LQ) foi realizada com base na relação 

de dez vezes a linha de base, sendo determinado pela equação: 

IC

DPa
LQ

10×
=  

Onde: 

DPa = desvio padrão do intercepto com o eixo Y de, no mínimo, 3 curvas 

padrão; 

IC=  inclinação média das curvas padrão.  

 

4.5 Estudo Preliminar de Estabilidade 

 

4.5.1 Determinação da cinética de degradação 

 

4.5.1.1 Materiais 

Os materiais e equipamentos utilizados encontram-se descritos no item 4.3.3. 

Os excipientes, presentes na formulação dos comprimidos revestidos e utilizados 

no teste de especificidade, estão descritos no item 4.1.3.  

Utilizou-se lâmpada fluorescente de ultravioleta modelo ECOLUME 30 W, 

emitindo radiação a 254 nm, disposta horizontalmente em uma câmara espelhada 

internamente, proporcionando distribuição homogênea de radiação. 
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4.5.1.2 Método 

A partir do pó dos comprimidos revestidos, preparou-se solução de clopidogrel 

na concentração de 900,0 µg/ml em HCl 0,01 M. Desta solução foram colocados 2 ml 

em cubetas descartáveis, as quais foram acondicionadas na câmara espelhada 

internamente, sob exposição à luz ultravioleta a 254 nm.  

Os tempos de coleta das amostras foram 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 e 210 

minutos. Após a degradação, retirou-se alíquota de 1,0 ml para balão volumétrico de 

20,0 ml, completando-se o volume com fase móvel, obtendo-se as soluções para a 

análise cromatográfica.  

Paralelamente, preparou-se solução de SQR na concentração de 45 µg/ml e 

solução placebo para a análise da especificidade. A solução placebo também foi 

submetida à degradação durante 210 minutos.  

Com a finalidade de avaliar a possível interferência da temperatura do interior da 

câmara na degradação do clopidogrel preparou-se solução denominada “branco”. A 

solução branco consiste na solução de comprimidos de clopidogrel (900,0 µg/ml), 

acondicionada em cubeta descartável, na câmara espelhada, porém recoberta com 

papel alumínio, que anula o efeito da radiação.  

As amostras foram analisadas pelo método de CLAE, previamente validado. As 

condições de análise encontram-se descritas no item 4.3.3.2.  

 

4.5.1.3 Cálculos para a determinação do clopidogrel nas amostras degradadas 

A concentração de clopidogrel nas soluções degradadas foi calculada conforme a 

equação que segue: 

SQR

SQRA
A

A

CA
C

.
=  

Onde:  
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CSQR = concentração da solução da SQR de clopidogrel (µg/ml) 

AA =    área absoluta da solução de clopidogrel em comprimidos revestidos 

ASQR = área absoluta da solução da SQR de clopidogrel 

 

Utilizou-se a equação abaixo para o cálculo do percentual de clopidogrel na 

solução degradada. 

 

P

A
A

C

C
C

100.
% =  

Onde: 

CA = concentração calculada da solução de clopidogrel em comprimidos 

revestidos em µg/ml. 

CP = concentração inicial da solução de clopidogrel SQR. 

 

4.5.1.4 Determinação da ordem de reação 

Os dados de concentração do fármaco remanescente em função do tempo de 

exposição das amostras foram utilizados para a determinação da ordem de reação. Para 

tanto, foram plotados os gráficos de concentração versus tempo; log de concentração 

versus tempo e 1/concentração versus tempo.  

Após a determinação da ordem de reação, calcularam-se os valores de k 

(constante específica de reação) e o tempo necessário para que 10% do fármaco sejam 

degradados (t90%). 
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5.1 Análise Qualitativa da SQR 

 

5.1.1 Determinação da Faixa de Fusão 

 

5.1.1.1 Resultados 

A faixa de fusão encontrada para o clopidogrel SQR pelo método Koffler foi de 

180-181 ºC. Estes valores representam a média de três determinações. Pelo método de 

DSC a fusão inicia em 176,63 e finaliza em 183,94 ºC, com pico em 180,77 ºC. A 

entalpia de fusão (∆H) foi de 91,34 J/g, conforme pode ser visualizado na Figura 5. 

Após a temperatura de 210 ºC ocorreu a decomposição da amostra analisada. 

 

 

Figura 5 – Calorimetria exploratória diferencial da SQR do clopidogrel. 
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5.1.1.2 Discussão 

A faixa de fusão de um composto permite avaliar a identidade da substância 

como também determinar a pureza da mesma, pois impurezas ou modificações na 

estrutura cristalina do analito alargam a faixa de fusão e diminuem a temperatura do 

ponto de fusão (FORD, 1989).  

A calorimetria exploratória diferencial fornece informações detalhadas sobre as 

propriedades físicas e energéticas de uma substância. Informações que, 

ocasionalmente, não são fornecidas com rapidez e exatidão adequadas por métodos 

clássicos. Além disso, esta técnica fornece valores de entalpia de fusão, indica a pureza 

da amostra, permite verificar se a substância sofreu degradação, decomposição ou 

conversão polimórfica durante o processo de fusão (CLAS, 1999).  

Uma endoterma de fusão é composta por uma temperatura inicial (T onset), onde 

há o início do desvio da linha de base; pela temperatura de fusão inicial extrapolada 

(Te), que consiste no encontro da extrapolação da linha de base e da linha de transição; 

e da temperatura de fusão que corresponde ao pico da endoterma.  

O bissulfato de clopidogrel apresenta seis formas polimórficas e uma forma 

amorfa; no entanto, apenas as formas I e II são utilizadas em preparações 

farmacêuticas. A forma I apresenta ponto de fusão de 181,2 ºC e entalpia de fusão de 

77 J/g enquanto a forma II tem faixa de fusão de 176-178 ºC e entalpia de fusão de 87 

J/g (BOUSQUET, 2002).  A literatura indica, ainda, o ponto de fusão de 184 ºC, 

porém não diferencia as formas polimórficas (MOFFAT, 2004). 

No trabalho de KORADIA e colaboradores (2004) a forma I apresentou 

endoterma de fusão em 181-186-190 ± 1 °C (T onset-pico-T endset), e, para a forma 

II, foi de 177-179-182 ± 0,5 °C.  

Com base nos resultados obtidos foi possível verificar que a faixa de fusão do 

clopidogrel SQR encontra-se dentro dos limites preconizados pela literatura. Além 

disso, verifica-se que os dados obtidos na determinação do ponto de fusão por DSC 
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estão de acordo com os valores obtidos por KORADIA e colaboradores para a forma 

polimórfica II.  

 

5.1.2 Espectrofotometria na Região do Infravermelho 

 

5.1.2.1  Resultado 

As principais bandas de absorção do clopidogrel SQR na região do infravermelho 

estão representadas na Tabela 6. O espectro obtido na análise por espectrofotometria 

na região do infravermelho está representado na Figura 6. 

 

Tabela 6 – Freqüências do espectro IV obtidas na análise de SQR de clopidogrel. 

Freqüência (cm-1) Atribuição 

Acima de 3000 Deformação axial C-H de anel aromático 

2500 - 2550 Deformação axial N+ - H 

1750 Deformação axial C=O de éster 

1600 Deformação axial C-C de anel aromático 

1460 Deformação (de vibração) de N+-H 

1189-1155 Deformação axial C-O (metil éster) 

1100-1029 Deformação axial C-Cl 

770-735 Anel aromático orto-substituído 
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Figura 6 - Espectro de Infravermelho obtido para a SQR de clopidogrel. 

 

 

5.1.2.2 Discussão  

A espectrofotometria IV é útil na identificação de substâncias pois fornece a 

“impressão digital” do composto analisado, permitindo a interpretação do espectro que 

é único para cada substância. As freqüências de grupos funcionais, localizadas em 

regiões específicas, são muito úteis para a interpretação do espectro (WATSON, 

2003). 

BOUSQUET e colaboradores (2002) basearam-se nas diferenças entre os 

espectros de infravermelho, entre outros ensaios, para diferenciar as duas formas 

polimórficas de clopidogrel. De acordo com os autores, as diferenças entre os 

espectros encontram-se nas seguintes regiões: 

- Forma I – 2987 cm-1; 1753 cm-1; 1222 cm-1; 1175 cm-1;841 cm-1. 

- Forma II – 2551 cm-1; 1753 cm-1; 1497 cm-1; 1189 cm-1; 1029 cm-1. 
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De forma semelhante, KORADIA e colaboradores (2004), utilizaram a 

espectrofotometria infravermelho para diferenciar as duas formas polimórficas. A 

diferenciação das formas I e II, segundo os autores, é caracterizada principalmente 

pela existência de absorção em 2987, 1175 e 841 cm-1 para a forma I, e das bandas 

1497, 1189 e em 1029 cm-1 para a forma II.  

A análise do espectro da SQR de clopidogrel permite a interpretação das 

principais bandas de absorção dos grupos funcionais e estruturas presentes na 

molécula. Verificam-se também as bandas características apresentadas pela forma II 

que estão indicadas na Figura 6 em 1497, 1189 e 1029 cm-1. Dessa forma pode-se 

afirmar que a SQR de clopidogrel teve sua identidade confirmada através do presente 

método. Adicionalmente, pode-se concluir que se trata da forma polimórfica II.  

 

5.1.3 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

5.1.3.1 Resultados e discussão 

A Figura 8 representa o espectro de 13C obtido na análise da SQR de clopidogrel 

por Espectroscopia RMN. Os principais deslocamentos químicos encontram-se na 

Tabela 7. A numeração dos carbonos no espectro corresponde à da molécula de 

clopidogrel, representada na Figura 7. 

 

 

Figura 7 – Estrutura química do bissulfato de clopidogrel. 
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Figura 8 – Espectro de Ressonância Magnética Nuclear de Carbono da SQR de 
clopidogrel.  
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Tabela 7 – Deslocamentos químicos observados para a molécula de clopidogrel por 
Espectroscopia de RMN 13C.  

Deslocamento (ppm) Atribuição  

168,06 C 15 

135,23 C 3A 

133,17 C 9 

131,49 C 10 

131,19 C 7A 

130,81 C 12 

128,75 C 11 

126,57 C 13 

126,07 C 14 

125,93 C 2 

125,03 C 3 

66,11 C 8 

54,54 C 4 e C 6 

50,73 C 16 

21,75 C 7 

 

A partir da análise do espectro de 13C da SQR de clopidogrel foi possível atribuir 

todos os carbonos presentes na molécula. Observa-se o deslocamento característico de 

carbonila em 168,06 ppm; também há os deslocamentos referentes a carbonos 

quaternários (3A, 7A, 9 e 10) que absorvem em regiões mais desblindadas, entre 

131,19 e 135,23 ppm.  

Os carbonos referentes ao anel aromático orto-substituído apresentaram 

deslocamentos em região característica, entre 126,07 e 130,81 ppm. Outro 



   Resultados e Discussão 

 

62 

deslocamento característico da molécula ocorre em 50,73 que corresponde à metoxila 

(C16). O anel piridínico apresentou deslocamentos em 54,54 e 21,75 ppm, o que está 

de acordo com a literatura pesquisada (PRETSCH et al., 2000; PAVIA et al., 2001). 

O espectro obtido na análise de clopidogrel por Espectroscopia de RMN 1H está 

representado na Figura 9, na qual as letras representam os principais deslocamentos 

químicos da molécula. Na Tabela 8 está indicada a região que cada letra representa e a 

sua respectiva atribuição na molécula (Figura 7).  

 

Tabela 8 – Deslocamentos químicos observados para a molécula de clopidogrel por 
Espectroscopia de RMN 1H.  

Região  Deslocamento (ppm) Multiplicidade  nº. H Atribuição 

A 3,15 singleto 3H O-CH3 (16) 

B 3,62 – 3,74 multipleto 6H CH2 do anel piperidina  

(4, 6 e 7) 

C 5,76 singleto 1H CH (8) 

D 6,62 dubleto 1H CH (3) 

E 7,25 dubleto 1 H CH (2) 

F 7,38 – 7,50 multipleto 4 H CH aromático (11 – 14) 
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Figura 9 - Espectro de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio da SQR de 
clopidogrel.  
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O espectro de RMN 1H obtido para a identificação da SQR de clopidogrel 

apresentou os principais deslocamentos químicos referentes à molécula. Em 3,15 ppm 

observa-se deslocamento característico de metila, presente na posição 16 da molécula. 

Os hidrogênios do anel piperidina, de acordo com a literatura, apresentam 

deslocamento químico na região de 3,2 ppm – 3,8 ppm. Analisando-se a região B do 

espectro, verifica-se a presença do respectivo deslocamento referente aos 6 

hidrogênios do anel.  

O singleto em 5,76 ppm (Região C), cuja integral é referente a 1 hidrogênio, 

representa o deslocamento químico do hidrogênio da posição 8. Os dubletos em 6,62 e 

em 7,25 ppm apresentam integral para 2 hidrogênios e correspondem as posições de 

número 2 e 3 da molécula de clopidogrel. Todos os valores estão de acordo com a 

literatura. (RENOU et al.,2007; PAVIA et al., 2001; PRETSCH et al., 2000) 

A região F corresponde à região de absorção de anéis aromáticos, que, na 

molécula está representado nas posições 11 a 14.  

Assim, o método de Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de 

Carbono e Hidrogênio, permitiu a identificação da SQR de clopidogrel pela 

interpretação dos principais deslocamentos químicos da molécula.  

 

5.2 Análise Qualitativa do Clopidogrel em preparações farmacêuticas 

 

5.2.1 Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

 

5.2.1.1 Resultados 

Os valores médios de Rf calculados para a migração cromatográfica estão 

representados na Tabela 9. O perfil cromatográfico com revelação em vapores de iodo 

pode ser visualizado na Figura 10. 
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Tabela 9: Valores de Rf obtidos na análise de clopidogrel por CCD. 

Substância Rf 

Clopidogrel SQR 0,55 

Clopidogrel amostra (A) 0,56 

Ticlopidina (T) 0,64 

 

 

Figura 10 – CCD para identificação do clopidogrel em comprimidos revestidos. 

Condições de análise: sistema eluente: hexano:etanol:clorofórmio 80:15:5 (v/v/v), fase 

estacionária placa de gel-sílica 60 F254, (12 cm x 5 cm x 0,25 mm), revelação com 

vapores de iodo.  

 

5.2.1.2  Discussão 

A identificação de substâncias por CCD é feita pela comparação dos fatores de 

retenção da substância com o de um padrão de identidade conhecida. Trata-se de uma 

técnica que necessita poucos recursos e permite analisar diversas substâncias 

 SQR       A           T 
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simultaneamente. Além disso, oferece grande flexibilidade na escolha das fases móvel 

e estacionária aliada à utilização de versáteis sistemas de detecção. 

No desenvolvimento do método testaram-se diferentes eluentes levando em 

consideração a polaridade da molécula. Alguns sistemas eluentes testados como 

clorofórmio:etanol (60:40 e 80:20) resultaram em valores de Rf muito altos, 0,86 e 

0,93, respectivamente.  

Na literatura, foi encontrado um trabalho de cromatografia em camada delgada 

de alta eficiência para o clopidogrel (AGRAWAL et al., 2003) que utilizou fase móvel 

constituída de tetracloreto de carbono: clorofórmio: acetona (6:4:1,5). Esses dados 

forneceram a base para o desenvolvimento do sistema cromatográfico adequado para a 

identificação da amostra.  

Visando diminuir a toxicidade do sistema eluente utilizado no trabalho de 

AGRAWAL e colaboradores (2003), procurou-se evitar o uso de tetracloreto de 

carbono, substituindo-o por um solvente de características apolares semelhantes como, 

por exemplo, o hexano. Foram necessários ajustes nas proporções do eluente, além de 

substituir a acetona por etanol cuja polaridade é semelhante. 

A fim de demonstrar a seletividade do método proposto, submeteu-se à análise 

cromatográfica a SQR de ticlopidina. Este fármaco diferencia-se estruturalmente do 

clopidogrel por não apresentar os carbonos 15 e 16 que compõem o grupamento metil-

éster do clopidogrel.  

O método desenvolvido mostrou-se adequado para a identificação do clopidogrel 

em comprimidos revestidos, além de mostrar-se capaz de diferenciar o clopidogrel de 

seu análogo, a ticlopidina. 

A comparação dos valores de Rf permite afirmar que a SQR e o produto 

farmacêutico de clopidogrel possuem a mesma identidade.  
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5.2.2 Espectrofotometria na região Ultravioleta 

 

5.2.2.1 Resultados 

Os espectros de UV do clopidogrel SQR e produto farmacêutico estão 

representados na Figura 11.  

 

Figura 11 – Espectros das soluções de clopidogrel em HCl 0,01 M (18µg/ml) do 
produto farmacêutico (A) e SQR (B) obtidos por espectrofotometria na região 
UV. 

 

5.2.2.2 Discussão  

O espectro UV é freqüentemente utilizado na identificação de substâncias por ser 

de fácil execução, rápido e de baixo custo (WATSON, 2003). Na presença da SQR 

torna-se um método bastante útil para a verificação da identidade da amostra, pois a 

substância em análise apresenta perfil de absorção igual ao do padrão de referência.  

Na identificação do clopidogrel em comprimidos revestidos obteve-se o mesmo 

perfil de absorção para a SQR e amostra de comprimidos. Portanto, é possível 
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caracterizar a presença do fármaco na formulação farmacêutica através da similaridade 

dos perfis de absorção.  

 

5.2.3 Cromatografia a Líquido de Alta Eficiência 

 

5.2.3.1 Resultados 

 

As Figuras 12 e 13 representam os cromatogramas obtidos para a identificação 

do clopidogrel no produto farmacêutico por CLAE.  

  

Figura 12 - Cromatograma referente à solução de clopidogrel SQR (45,0 µg/ml).  

Condições cromatográficas: fase móvel constituída de metanol e solução de 
trietilamina 0,1% pH 5,3 (75:25 v/v); fluxo de 1,2 ml/min; coluna ACE 5 C18 end 

capped (150 mm x 4,6 mm, 5 µ); detecção em  λ de 220 nm; volume de injeção de 20 
µl; temperatura de análise de 25 °C) 
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Figura 13 - Cromatograma referente à solução de clopidogrel (45,0 µg/ml) do produto 
farmacêutico. 

Condições cromatográficas: fase móvel constituída de metanol e solução de 
trietilamina 0,1% pH 5,3 (75:25 v/v); fluxo de 1,2 ml/min; coluna ACE 5 C18 end 

capped (150 mm x 4,6 mm, 5 µ); detecção em  λ de 220 nm; volume de injeção de 20 
µl; temperatura de análise de 25 °C) 

 

Com o auxílio do detector de arranjo de diodos foi possível traçar os espectros na 

região UV dos picos correspondentes a SQR e amostra comercial de clopidogrel. A 

Figura 14 apresenta os respectivos espectros. 

 

Figura 14 – Sobreposição dos espectros na região UV, obtidos com detector de arranjo 
de diodos para clopidogrel SQR (A) e produto farmacêutico (B).  
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5.2.3.2 Discussão 

O método de CLAE, por ser um método de separação, fornece elevada 

seletividade na identificação de componentes de uma amostra, garantindo a identidade 

de substâncias desde que haja um padrão de referência de identidade conhecida.  

A identificação do clopidogrel foi realizada pela comparação dos tempos de 

retenção. Ambos os cromatogramas apresentaram pico no tempo de 6,6 minutos. Além 

disso, os perfis dos espectros de absorção do clopidogrel na forma farmacêutica e SQR 

se sobrepõem perfeitamente. Estes resultados confirmam a mesma identidade da SQR 

e do produto farmacêutico. 

 

5.2.4 Eletroforese Capilar 

 

5.2.4.1.1 Resultados 

A Figura 15 apresenta os eletroferogramas do clopidogrel SQR e amostra dos 

comprimidos revestidos.  

 

Figura 15 – Eletroferogramas obtidos pelo método de EC para soluções de SQR (A) e 
produto farmacêutico (B) de clopidogrel (2), contendo o padrão interno tiabendazol 
(1). 

Condições de análise: Capilar de sílica fundida (75 µm d.i., 50 cm comprimento total, 
40,5 cm comprimento efetivo); eletrólito de corrida tampão fosfato 20 mM, pH 2,5; 
tensão aplicada 25 kV em rampa; temperatura de análise 25 °C; λ = 220 nm.  

2 1 
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As Figuras 16 e 17 representam os espectros de absorção na região UV dos picos 

correspondentes ao clopidogrel SQR e nas amostras comerciais, obtidos com o auxílio 

de detector de arranjo de diodos.  

 

Figura 16 – Espectro na região do UV obtido para o clopidogrel SQR com detector de 
arranjo de diodos.  

 

 

Figura 17 – Espectro na região do UV obtido com detector de arranjo de diodos para o 
clopidogrel da amostra de comprimidos.  

 

5.2.4.1.2 Discussão  

A identificação de substâncias através do método de EC é possível a partir da 

comparação dos tempos de migração dos compostos. A Figura 15 apresenta os 

eletroferogramas das soluções de SQR e amostra dos comprimidos de clopidogrel. Em 

ambas as soluções foi adicionado o padrão interno tiabendazol que apresentou tempo 
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de migração de 6,5 minutos. O segundo pico do eletroferograma corresponde ao 

clopidogrel, cujo tempo de migração foi de 7,6 minutos nos dois eletroferogramas. A 

identidade da substância na preparação farmacêutica é confirmada pela comparação 

dos tempos de migração e dos espectros de UV (Figuras 16 e 17), obtidos com o 

auxílio do detector de arranjo de diodos.  

 

5.3 Análise Quantitativa 

 

5.3.1 Espectrofotometria na Região do Ultravioleta 

 

5.3.1.1 Resultados  

 

5.3.1.1.1 Especificidade 

Na Figura 18 está representado o espectro de absorção da solução de clopidogrel 

no produto farmacêutico e da solução placebo, ambas em HCl 0,01 M.  

 

         

Figura 18 – Sobreposição dos espectros de absorção na região UV da solução de 
clopidogrel no produto farmacêutico (18,0 µg/ml) e da solução placebo. 

220nm 



   Resultados e Discussão 

 

73 

5.3.1.1.2 Curva padrão 

 

A Tabela 10 apresenta os valores de absorvância obtidos para as respectivas 

concentrações analisadas na curva padrão. Também estão representados os valores de 

erro padrão da média (e.p.m.) e de desvio padrão relativo (DPR). 

 

Tabela 10 – Valores de absorvância obtidos para a curva padrão de clopidogrel por 
espectrofotometria UV no comprimento de onda de 220 nm. 

Concentração (µg/ml) Absorvância * Absorvância média ± e.p.m. DPR 

0,232 

0,232 

 

6,0 

0,239 

 

0,234 ± 0,001 

 

1,58 

0,475 

0,478 

 

12,0 

0,467 

 

0,474 ± 0,002 

 

1,10 

0,697 

0,705 

 

18,0 

0,693 

 

0,699 ± 0,002 

 

0,94 

0,920 

0,928 

 

24,0 

0,927 

 

0,925 ± 0,001 

 

0,50 

1,154 

1,151 

 

30,0 

1,151 

 

1,152 ± 0,0005 

 

0,15 

1,379 

1,376 

 

36,0 

1,380 

 

1,378 ± 0,0006 

 

0,14 

* Cada valor é média de três determinações. 
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A curva padrão de clopidogrel está representada na Figura 19, onde também se 

encontram a equação da reta e o coeficiente de correlação linear (r) obtidos na 

determinação da linearidade do método.  

y = 0,038x + 0,0118

r = 0,9999
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Figura 19 – Representação gráfica da curva padrão de clopidogrel obtida pelo método 
de espectrofotometria UV. 

Na Tabela 11 constam os valores da Análise de Variância (ANOVA) utilizada 

para a avaliação da linearidade do método. 

 

Tabela 11 – Análise de Variância das absorvâncias determinadas para a obtenção da 
curva padrão de clopidogrel por espectrofotometria UV. 

Fontes de variação GL Soma dos quadrados Variância F 

Entre 5 4,41923 0,88385 47208,42* 

- regressão linear 1 4,41902 4,41902 236030,92* 

- desvio de linearidade 4 0,00021 5,229 . 10-5 2,79 

Resíduo 12 0,00022 1,872 . 10-5  

Total 17    

* significativo para p=0,05. 
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5.3.1.1.3 Determinação do bissulfato de clopidogrel em comprimidos revestidos 

Os resultados da determinação de clopidogrel na forma farmacêutica para a 

avaliação da repetibilidade e da precisão intermediária estão apresentados na Tabela 

12.  

 

Tabela 12 – Valores experimentais obtidos na determinação de clopidogrel em 
comprimidos revestidos por espectrofotometria UV para a avaliação da  repetibilidade 
e da precisão intermediária (λ=220 nm).  

Precisão Intradia (n=6) 

 Teor (%) Média DPR 

 

Dia 1 

99,14 

99,76 

100,0 

100,48 

100,19 

99,71 

 

99,88 

 

0,46 

 

Dia 2 

99,66 

99,04 

99,38 

100,10 

98,99 

99,18 

 

99,39 

 

0,43 

 

Dia 3 

98,97 

99,90 

100,14 

98,66 

99,19 

100,05 

 

99,48 

 

0,63 

Precisão intermediária (n=18) 

Média (%)                                     99,54 

DPR                                      0,59 

 

5.3.1.1.4 Teste de Recuperação 

Os resultados obtidos na avaliação da exatidão através do teste de recuperação 

estão representados na Tabela 13.  
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Tabela 13 - Percentuais de recuperação determinados na avaliação da exatidão do 
método de espectrofotometria UV (λ=220 nm) 

                                 Concentração (µg/ml) 

 Adicionada  Recuperada * 

 

Recuperação (%) 

 

Média (%) 

R1 3,0 3,14 104,84 

R2 6,0 6,19 103,10 

R3 12,0 11,62 99,08 

 

102,34 

* cada valor equivale à média de três determinações.  

 

5.3.1.2 Discussão 

 

A espectrofotometria UV é um método de ampla aplicação em análises 

farmacêuticas, podendo ser aplicada como uma técnica alternativa na ausência de 

equipamentos mais sofisticados tais como o cromatógrafo a líquido.  

No desenvolvimento do método foram testados diferentes solventes, com base na 

solubilidade da molécula. Primeiramente, para a extração do clopidogrel dos 

comprimidos, testou-se metanol, água, a mistura de metanol e água (80:20) e 

acetonitrila. Os espectros obtidos com o uso destes solventes foram semelhantes, no 

entanto, foi constatada a interferência de excipientes da formulação o que 

comprometia a especificidade do método. A Figura 20 apresenta os espectros obtidos 

na região UV com os diferentes solventes.  
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Figura 20 – Espectros na Região do UV obtidos para solução de clopidogrel 18,0 
µg/ml (A) e solução placebo (B) nos solventes 1- metanol; 2- metanol e água (80:20); 
3- água pH 3,0; 4- acetonitrila.  

 

Testou-se, então, como solvente para extração a solução de HCl 0,01 M. O perfil 

do espectro obtido para o clopidogrel nessa solução não sofreu variações significativas 

quando comparado aos demais perfis obtidos em outros solventes. Adicionalmente, a 

interferência dos excipientes foi anulada completamente, o que favoreceu a utilização 

do HCl 0,01 M para a extração e posterior solubilização das amostras para análise.  
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Selecionou-se como comprimento de onda de análise o valor de 220 nm, pois 

trata-se da região em que o clopidogrel apresenta absorção adequada para sua 

determinação. Além disso, nesse comprimento de onda não existem interferências 

oriundas dos excipientes presentes na formulação, que foi demonstrado pela análise da 

solução placebo (Figura 18). 

A linearidade do método foi avaliada na faixa de 6,0 a 36,0 µg/ml. O gráfico 

construído plotando-se os dados de concentração (µg/ml) versus absorvância 

demonstrou proporcionalidade entre os dois fatores. A equação da reta obtida a partir 

do estudo de regressão linear foi y = 0,038x + 0,0118. O coeficiente de correlação 

linear calculado foi de 0,9999, indicando a elevada correlação entre os valores de 

concentração e as respectivas absorvâncias. Com a finalidade de comprovar 

estatisticamente a linearidade do método, aplicou-se a Análise de Variância 

(ANOVA), que confirmou regressão linear significativa, e desvio de linearidade  não 

significativo para o intervalo de confiança de 95%.  

Em um primeiro momento, na determinação da precisão, pesou-se o pó obtido na 

trituração dos comprimidos revestidos, porém, este procedimento resultou em valores 

de DPR elevados. A trituração de comprimidos revestidos gera uma mistura não 

homogênea, acarretando em pesagens de conteúdos não equivalentes. Optou-se, 

portanto, pela dissolução dos comprimidos inteiros no solvente de escolha, 

procedimento já adotado por GARCIA e colaboradores (2006), na determinação de 

rabeprazol sódico em comprimidos revestidos. 

Na avaliação da precisão determinou-se o clopidogrel em comprimidos 

revestidos em um mesmo dia (repetibilidade) e em três dias diferentes (precisão 

intermediária). Pode-se afirmar que o método tem adequada precisão pelos baixos 

valores de DPR obtidos para a repetibilidade (0,46%) e para a precisão intermediária 

(0,59%). O teor médio de clopidogrel nos comprimidos revestidos foi de 99,54%. 

O teste de recuperação apresentou faixa de recuperação de 99,08% a 104,84% 

com percentual médio de recuperação de 102,34%. Estes valores estão de acordo com 
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a faixa preconizada pela literatura que é de 95,0 a 105,0%, o que indica que o método 

de UV para a determinação de clopidogrel em comprimidos revestidos é exato. 

O limite de detecção calculado a partir dos dados das curvas padrão apresentou 

valor de 0,35 µg/ml e o limite de quantificação foi de 1,08 µg/ml. Estes valores 

demonstram a sensibilidade do método proposto. 

Considerando-se os resultados obtidos para todos os parâmetros analíticos 

avaliados, pode-se afirmar que o método de espectrofotometria no UV está validado 

para a quantificação do clopidogrel na forma farmacêutica comprimidos revestidos. 

Adicionalmente, pode-se afirmar que o método de UV validado pode ser útil para a 

avaliação futura do perfil de dissolução do clopidogrel em preparações farmacêuticas, 

pois utiliza HCl 0,01 M como solvente e apresenta especificidade adequada.  

 

5.3.2 Cromatografia a Líquido de Alta Eficiência 

 

5.3.2.1 Resultados 

 

5.3.2.1.1 Especificidade 

As Figuras 21 a 25 representam os cromatogramas obtidos na avaliação da 

especificidade do método de CLAE. Estão apresentados os cromatogramas referentes à 

solução placebo e às soluções de clopidogrel degradadas sob diferentes condições. 
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Figura 21 – Sobreposição dos cromatogramas das soluções de clopidogrel produto 
farmacêutico (A) e de placebo (B) na concentração de 45,0 µg/ml.   

Condições cromatográficas: fase móvel constituída de metanol e solução de 
trietilamina 0,1% pH 5,3 (75:25 v/v); fluxo de 1,2 ml/min; coluna ACE 5 C18 end 

capped (150 mm x 4,6 mm, 5 µ); detecção em  λ de 220 nm; volume de injeção de 20 
µl; temperatura de análise de 25 °C) 

 

Figura 22 – Sobreposição dos cromatogramas da solução de clopidogrel no produto 
farmacêutico 45 µg/ml (A) e da solução de clopidogrel degradada com NaOH 1,0 M, 

durante duas horas (B). 

Condições cromatográficas: fase móvel composta de metanol e solução de trietilamina 
0,1% pH 5,3 (75:25 v/v); fluxo 1,2 ml/min; coluna ACE 5 C18 protegida (150 mm x 
4,6 mm, 5 µ); detecção em  λ de 220 nm; volume de injeção de 20 µl; temperatura de 
análise de 25 °C. 
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Figura 23 - Sobreposição dos cromatogramas da solução de clopidogrel no produto 
farmacêutico 45 µg/ml (A) e da solução de clopidogrel submetida a condições ácidas - 
HCl 1,0 M, durante duas horas (B). 

Condições cromatográficas: fase móvel composta de metanol e solução de trietilamina 
0,1% pH 5,3 (75:25 v/v); fluxo 1,2 ml/min; coluna ACE 5 C18 protegida (150 mm x 
4,6 mm, 5 µ); detecção em  λ de 220 nm; volume de injeção de 20 µl; temperatura de 
análise de 25 °C. 

 

 

Figura 24 – Sobreposição dos cromatogramas da solução de clopidogrel no produto 
farmacêutico 45 µg/ml (A) e solução de clopidogrel degradada sob luz UV 254 nm 
durante duas horas (B). 

Condições cromatográficas: fase móvel composta de metanol e solução de trietilamina 
0,1% pH 5,3 (75:25 v/v); fluxo 1,2 ml/min; coluna ACE 5 C18 protegida (150 mm x 
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4,6 mm, 5 µ); detecção em  λ de 220 nm; volume de injeção de 20 µl; temperatura de 
análise de 25 °C. 

 

 

Figura 25 - Sobreposição dos cromatogramas da solução de clopidogrel submetida à 
degradação com H2O2 30% por duas horas (A) e da solução de clopidogrel no produto 
farmacêutico  45 µg/ml (B). 

Condições cromatográficas: fase móvel composta de metanol e solução de trietilamina 
0,1% pH 5,3 (75:25 v/v); fluxo 1,2 ml/min; coluna ACE 5 C18 protegida (150 mm x 
4,6 mm, 5 µ); detecção em  λ de 220 nm; volume de injeção de 20 µl; temperatura de 
análise de 25 °C. 

 

5.3.2.1.2 Curva padrão 

A Tabela 14 apresenta os valores das áreas absolutas obtidas para as respectivas 

concentrações analisadas na curva padrão pelo método de CLAE. Também estão 

representados os valores de erro padrão da média (e.p.m.) e de desvio padrão relativo 

(DPR). 
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Tabela 14 – Valores de área obtidos para a curva padrão de clopidogrel por CLAE. 

Concentração (µg/ml) Área (mAU) * Área média ± e.p.m. DPR 

363724 

369502 10,0 

373263 

368829,7 ± 2777,40 1,30 

566496 

563226 15,0 

558206 

562642,7± 2413,68 0,74 

1154787 

1146331 30,0 

1137605 

1146241,0 ± 4966,10 0,75 

1728020 

1667339 45,0 

1694053 

1696470,7 ± 17579,5 1,79 

2253416 

2258699 60,0 

2268820 

2260311,7 ± 4524,6 0,34 

2786433 

2784833 75,0 

2798082 

2789782,7 ± 4180,2 0,26 

3343745 

3359571 90,0 

3401365 

3368227± 17207,7 0,89 

* Cada valor é média de três determinações. 

 

A curva padrão de clopidogrel está representada na Figura 26, onde também se 

encontram a equação da reta e o coeficiente de correlação linear (r) obtidos na 

determinação da linearidade do método.  
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y = 37328x + 8719,1

r = 0,9998
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Figura 26 – Representação gráfica da curva padrão de clopidogrel obtida pelo método 
de CLAE. 

 

Na Tabela 15, constam os valores da Análise de Variância (ANOVA) utilizada 

para a avaliação da linearidade do método. 

 

Tabela 15 – Análise de Variância das áreas absolutas determinadas para a obtenção da 
curva padrão de clopidogrel por CLAE. 

Fontes de variação GL Soma dos quadrados Variância F 

Entre 6 29337,74 x 108 38222,95 x 108 13121,86 * 

- regressão linear 1 22930,56 x 109 22930,56 x 109 78720,11* 

- desvio de linearidade 5 32142,34 x 105 64284,68 x 104 2,21 

Resíduo 14 40780,91 x 105 29129,22 x 104  

Total 20    

* Significativo para p<0,05. 

 

5.3.2.1.3 Determinação do bissulfato de clopidogrel em comprimidos revestidos 
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Os resultados da determinação de clopidogrel na forma farmacêutica para a 

avaliação da repetibilidade e da precisão intermediária estão apresentados na Tabela 

16.  

 

Tabela 16 – Determinação de clopidogrel em comprimidos revestidos em três dias 
diferentes por CLAE, para a avaliação da repetibilidade e da precisão intermediária.  

Precisão Intradia (n=6) 

 Teor (%) Média DPR 

 

Dia 1 

99,17 

99,57 

98,63 

98,84 

98,66 

99,04 

 

98,98 

 

0,36 

 

Dia 2 

97,84 

100,30 

98,29 

97,63 

99,50 

100,05 

 

98,93 

 

1,17 

 

Dia 3 

99,19 

99,63 

99,25 

97,81 

98,63 

97,84 

 

98,69 

 

0,83 

Precisão intermediária (n=18) 

Média (%)                                     98,87 

DPR                                      0,16 

 

5.3.2.1.4 Teste de Recuperação 

Os resultados obtidos na avaliação da exatidão através do teste de recuperação 

estão representados na Tabela 17.  

 

 

Tabela 17 – Resultados experimentais do teste de recuperação na avaliação da exatidão 
do método de CLAE para o clopidogrel em comprimidos revestidos. 
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Concentração 

 Adicionada (µg/ml) Recuperada (µg/ml)* 

 

Recuperação (%) 

 

Média (%) 

R1 10,0 10,00 100,00 

R2 20,0 20,05 100,25 

R3 40,0 38,90 97,23 

 

99,16 

 

5.3.2.1.5 Robustez 

A Tabela 18 apresenta os resultados obtidos na avaliação da robustez do método 

realizada frente a pequenas modificações na composição da fase móvel. 

 

Tabela 18 – Resultados experimentais para a avaliação da robustez do método de 
CLAE na determinação quantitativa do clopidogrel. 

Fase móvel Teor (%) Pratos teóricos Assimetria 

Metanol:ST 0,1% 

(75:25) pH 5,3 98,87 8038,60 1,12 

Metanol:ST 0,1% 

(77:23) pH=5,3 
 

99,10 

 

7854,79 

 

1,12 

Metanol:ST 0,1% 

(73:27) pH=5,3 
 

99,83 

 

8061,05 

 

1,10 

Metanol:ST 0,1% 

(75:25) pH=5,1 
 

100,66 

 

8067,56 

 

1,12 

Metanol:ST 0,1% 

(75:25) pH=5,5 
 

100,90 

 

8091,61 

 

1,11 

* ST = Solução de trietilamina 0,1% 
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5.3.2.1.6 Limites de Detecção e de Quantificação 

A Figura 27 representa o cromatograma da solução de 0,15 µg/ml, que forneceu 

uma relação de sinal ruído de 3:1. O cromatograma obtido para solução de 0,5 µg/ml, 

apresentou a relação de sinal ruído de 10:1 (Figura 27). 

 

 

Figura 27 – Cromatograma da solução 0,15 µg/ml, obtido na determinação do limite 
de detecção, pelo método de CLAE. 

Condições cromatográficas: fase móvel composta de metanol e solução de trietilamina 
0,1% pH 5,3 (75:25 v/v); fluxo 1,2 ml/min; coluna ACE 5 C18 protegida (150 mm x 
4,6 mm, 5 µ); detecção em  λ de 220 nm; volume de injeção de 20 µl; temperatura de 
análise de 25 °C. 

 

 

Figura 28 – Cromatograma da solução 0,5 µg/ml, obtido na determinação do limite de 
quantificação pelo método de CLAE. 

Condições cromatográficas: fase móvel composta de metanol e solução de trietilamina 
0,1% pH 5,3 (75:25 v/v); fluxo 1,2 ml/min; coluna ACE 5 C18 protegida (150 mm x 
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4,6 mm, 5 µ); detecção em  λ de 220 nm; volume de injeção de 20 µl; temperatura de 
análise de 25 °C. 

5.3.2.2 Discussão 

 Os métodos cromatográficos são amplamente utilizados em laboratórios de 

análise para a determinação quali e quantitativa de fármacos, produtos acabados, 

matérias-primas e amostras biológicas em todas as fases do desenvolvimento do 

fármaco desde a pesquisa até o controle de qualidade (SWARTZ; KRULL, 1998). 

A CLAE, combinada com detectores de UV/visível, fornece um método preciso, 

exato e robusto para a análise quantitativa de produtos farmacêuticos. Além disso, é 

uma técnica versátil possibilitando o monitoramento da estabilidade de substâncias e a 

quantificação de produtos de degradação em formulações farmacêuticas. (WATSON, 

2003) 

Nos ensaios preliminares testaram-se diversas composições de fase móvel 

variando-se a proporção e a polaridade da mesma. Entre elas, avaliou-se a mistura 

acetonitrila:água e acetonitrila:solução de trietilamina 0,1%, acetonitrila:tampão 

fosfato pH 6,6, metanol:solução de trietilamina 0,1%, em diferentes proporções. Num 

primeiro momento, optou-se pelo uso de acetonitrila:solução de trietilamina 0,1%, que 

forneceu tempo de retenção adequado e excelentes parâmetros de performance 

analítica. No entanto, testes com a solução degradada de clopidogrel revelaram a 

existência de interferentes no tempo de retenção do clopidogrel. 

Testou-se, então, fase móvel composta de metanol:solução de trietilamina 0,1%. 

(70:30), que resultou em tempo de retenção acima de 9 minutos. Modificou-se a 

proporção de fase móvel para 75:25 e aumentou-se o fluxo para 1,2 ml/min, o que 

reduziu o tempo de análise para 6,6 minutos. O aumento do fluxo e da proporção de 

fase orgânica na fase móvel possibilitou a diminuição do tempo de retenção do 

clopidogrel. 

A obtenção de picos mais simétricos foi possível devido à adição de trietilamina 

à fase móvel. O clopidogrel é uma base fraca que apresenta pKa 4,5. Bases fracas, 
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como o clopidogrel, quando ionizadas interagem com os grupamentos silanóis ácidos 

da coluna causando um aumento no tempo de retenção e alargamento dos picos 

(SNYDER, 1997). Tais eventos podem ocorrer mesmo quando se faz uso de colunas 

protegidas; entretanto, esse problema pode ser resolvido com o acréscimo de uma base 

competitiva na fase móvel (LINDSAY, 1987). 

A escolha do pH acima do pKa, permitiu que a molécula de clopidogrel estivesse 

na forma não ionizada, impedindo sua interação com os grupamentos silanóis 

ionizados. A adição de aminas à fase móvel afeta a separação de compostos básicos 

resultando em um aumento na simetria dos picos, diminuindo também o tempo de 

retenção. Isso ocorre porque a amina bloqueia os grupamentos silanóis ionizados, 

diminuindo, assim, a interação de compostos básicos ionizados com a coluna 

(SNYDER, 1997). 

A análise da solução placebo (Figura 21) demonstrou não haver interferência dos 

excipientes no tempo de retenção do clopidogrel. Adicionalmente, amostras de 

comprimidos revestidos foram submetidas a condições de estresse para a avaliação de 

possíveis produtos de degradação interferentes.  

Na hidrólise alcalina não foi observado pico correspondente ao clopidogrel, 

podendo-se concluir que todo o clopidogrel presente na solução sofreu degradação. 

Observa-se no cromatograma (Figura 22), que ocorre a formação de um produto de 

degradação majoritário com tempo de retenção de 1,8 minutos e outro produto de 

degradação em 1,4 minutos.  No trabalho de GOMEZ e colaboradores (2004) foi 

avaliada a presença de impurezas após a exposição dos comprimidos de clopidogrel a 

40 ºC e umidade relativa de 75%. Neste estudo foi verificado que as principais vias de 

degradação do clopidogrel são a hidrólise e a racemização da molécula. É provável 

que, quando em meio alcalino, o clopidogrel sofra a quebra do grupamento éster. Esta 

reação envolve a ruptura da ligação covalente entre um átomo de carbono e um átomo 

de oxigênio catalizada por prótons ou íons hidroxila. A hidrólise alcalina de um éster 

não difere da hidrólise ácida, exceto pelo fato de ser irreversível, e consequentemente, 
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quantitativa, uma vez que o ácido resultante é neutralizado imediatamente. 

(LACHMAN, 2001). Os produtos de degradação formados, neste caso, seriam o 

derivado ácido carboxílico do clopidogrel e um álcool, o metanol.  Nas condições de 

hidrólise ácida, não houve diminuição do teor de clopidogrel, conforme pode ser 

observado na Figura 23. Esse resultado indica também que o clopidogrel permanece 

estável nas soluções estoque por, no mínimo, duas horas.  

 A degradação sob luz ultravioleta (λ=254 nm) apresentou maior formação de 

produtos de degradação. Observam-se picos adicionais no cromatograma (Figura 24) 

em 1,8 min, 2,3 min e em 2,55 min. O cromatograma da solução submetida à oxidação 

não apresentou degradação (Figura 25). Verifica-se somente a presença do pico em 1,5 

minutos relativo ao estabilizante adicionado à solução de peróxido de hidrogênio, que 

absorve na região do ultravioleta. 

Portanto, considera-se que o método de CLAE para a determinação de 

clopidogrel em comprimidos revestidos é específico, pois não apresenta interferência 

da solução placebo, nem dos produtos de degradação no tempo de retenção do 

clopidogrel. Além disso, em todas as condições testadas o pico do analito se manteve 

puro, conforme verificado pelo índice de pureza do pico. 

A curva padrão foi construída plotando-se os dados de concentração (10,0 a 90,0 

µg/ml) versus as respectivas áreas dos cromatogramas, obtendo-se equação da reta 

y=37328x + 8719,1 e coeficiente de correlação r = 0,9998. O valor de r próximo à 

unidade indica a correlação linear entre as concentrações e as áreas dos 

cromatogramas. A análise estatística dos dados (ANOVA) demonstrou não haver 

desvio da linearidade significativo e que há regressão linear significativa para nível de 

95% de significância. 

Os valores de DPR calculados para a repetibilidade e precisão intermediária 

foram de 0,36% e 0,16% o que demonstra a elevada precisão do método. Foi 

encontrado teor médio de 98,87% de clopidogrel nos comprimidos revestidos. 
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Na análise da exatidão foram encontrados percentuais de recuperação entre 

97,23% e 100,25% e o teor percentual médio foi de 99,16%, o que indica a exatidão do 

método proposto. 

Na Tabela 18 estão representados os resultados da avaliação da robustez do 

método. Conforme pode ser observado, pequenas variações na composição e no pH da 

fase móvel não afetam a quantificação do fármaco. Além disso, não há alterações 

significativas nos parâmetros de performance como eficiência e assimetria do pico. O 

único fator que sofreu alteração foi o tempo de retenção; porém, não houve prejuízo 

para as análises. 

Para determinar os limites de detecção e de quantificação foram avaliadas as 

relações sinal/ruído dos cromatogramas de amostras em baixas concentrações. A 

concentração de 0,15 µg/ml forneceu valor de relação sinal/ruído de 3:1, valor que 

estima o limite de detecção. Para o limite de quantificação foi encontrado o valor de 

concentração de 0,5 µg/ml cuja relação sinal/ruído no cromatograma foi de 10:1.  

A partir dos resultados obtidos pode-se afirmar que o método de CLAE para a 

determinação de clopidogrel em comprimidos revestidos está validado, pois todos os 

parâmetros avaliados apresentaram resultados condizentes com o estabelecido nas 

guias oficiais.  

 

 

 

 

5.3.3 Eletroforese Capilar 

 

5.3.3.1 Resultados 
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5.3.3.1.1 Especificidade 

Na verificação da especificidade do método analisou-se solução placebo e 

solução de clopidogrel degradada sob luz ultravioleta 254 nm, cujos eletroferogramas 

estão representados nas Figuras 29 e 30. 

 

 

Figura 29– Eletroferogramas obtidos na análise da solução placebo de clopidogrel (A) 
e solução amostra de clopidogrel contendo padrão interno tiabendazol (B). 

Condições de análise: Capilar de sílica fundida (75 µm d.i., 50 cm comprimento total, 
40,5 cm comprimento efetivo); eletrólito de corrida tampão fosfato 20 mM, pH 2,5; 
tensão aplicada 25 kV em rampa; temperatura de análise 25 °C; λ = 220 nm.  
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Figura 30 – Eletroferogramas obtidos na análise da especificidade para solução 
amostra de clopidogrel degradada sob luz UV 254nm (A) e solução amostra de 
clopidogrel não degradada contendo padrão interno tiabendazol (B). 

Condições de análise: Capilar de sílica fundida (75 µm d.i., 50 cm comprimento total, 
40,5 cm comprimento efetivo); eletrólito de corrida tampão fosfato 20 mM, pH 2,5; 
tensão aplicada 25 kV em rampa; temperatura de análise 25 °C; λ = 220 nm.  

 

5.3.3.1.2 Curva Padrão 

A Tabela 19 apresenta os valores da razão das áreas dos eletroferogramas obtidas 

pelo método de EC na avaliação da linearidade do método.  

A curva padrão de clopidogrel obtida para o intervalo de 10,0 a 50,0 µg/ml está 

representada na Figura 31, onde também pode ser visualizada a equação da reta e o 

coeficiente de correlação r.  
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Tabela 19 – Valores da razão das áreas (Clopidogrel/ Tiabendazol) obtidas na 
determinação da curva padrão de clopidogrel pelo método de EC. 

Concentração (µg/ml) Razão das áreas* Razão média das áreas ± e.p.m. DPR 

0,458 

0,486 

 

10,0 

0,487 

 

0,477 ± 0,0095 

 

3,45 

0,906 

0,916 

 

20,0 

0,928 

 

0,916 ± 0,0063 

 

1,20 

1,385 

1,456 

 

30,0 

1,400 

 

1,413 ± 0,0216 

 

2,64 

1,816 

1,99 

 

40,0 

1,942 

 

1,916 ± 0,0519 

 

4,69 

2,23 

2,386 

 

50,0 

2,307 

 

2,307 ± 0,045 

 

3,38 

 

* Cada valor é média de três determinações. 
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Figura 31 – Representação esquemática da curva padrão de clopidogrel obtida pelo 
método de EC. 

 

A Tabela 20 apresenta os resultados da Análise de Variância aplicada aos dados 

obtidos da curva padrão 

 

Tabela 20 – Análise de Variância para a Curva Padrão de Clopidogrel pelo método de 

EC. 

Fontes de variação GL Soma dos quadrados Variância F 

Entre 4 6,527 1,6317 511,4 * 

- regressão linear 1 6,517 6,5165 2042,4* 

- desvio de linearidade 3 0,010 0,0035 1,09 

Resíduo 10 0,032 0,0032  

Total 14    

* significativo para p<0,05. 
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5.3.3.1.3 Precisão  

 

A Tabela 21 apresenta os teores percentuais médios de clopidogrel nos 

comprimidos revestidos, obtidos na avaliação da repetibilidade e da precisão 

intermediária do método de EC.  

 

Tabela 21 – Avaliação da repetibilidade e da precisão intermediária do método de EC 
para determinação de clopidogrel em comprimidos revestidos. 

Precisão Intradia (n=6) 

 Teor (%) Média (%) DPR(%) 

 

Dia 1 

96,45 

98,56 

97,14 

97,60 

97,55 

98,04 

 

97,56 

 

0,75 

 

Dia 2 

97,69 

98,80 

99,30 

96,47 

99,0 

98,75 

 

98,34 

 

1,08 

 

Dia 3 

97,84 

98,15 

99,21 

99,59 

102,23 

101,27 

 

99,72 

 

1,74 

Precisão intermediária (n=18) 

Média (%)                                      98,53 

DPR                                      1,51 

 

5.3.3.1.4 Exatidão 

A avaliação da exatidão do método foi realizada por Análise de Variância, 

comparando-se os resultados obtidos pelo método de EC com os resultados do método 
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de CLAE, previamente validado. A Tabela 22 apresenta os resultados ANOVA para a 

comparação dos métodos de CLAE e EC.  

 

Tabela 22 – Resultados da ANOVA na comparação dos métodos de CLAE e EC.  

Fonte de variação GL Soma dos quadrados Variância F  

Entre 1 1,013 1,013 0,708 * 

Dentro 34 48,653 1,430  

Total 35 49,666   

* Não significativo para α=0,05 

 

5.3.3.2 Discussão 

A EC é um método de separação relativamente recente, descrita na literatura a 

partir de 1981, tendo se desenvolvido rapidamente desde sua introdução e com ampla 

utilização em análises farmacêuticas. Este método permite a análise de compostos 

polares iônicos e não-iônicos, biomoléculas de elevada massa molecular e compostos 

quirais (SANTORO et al., 2000). 

Conforme pode ser observado na Figura 32 os principais componentes de um 

sistema de EC correspondem uma fonte de alta voltagem (A), um capilar (B) que passa 

através do centro óptico de um sistema de detecção (C), conectado a um centro de 

aquisição de dados, além de um sistema de introdução da amostra e um auto-injetor 

(ALTRIA, 1996). 
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Figura 32 – Representação esquemática do sistema de EC. (1) reservatório do 
eletrólito de lavagem para o capilar; (2 e 4) reservatório do eletrólito de corrida 
eletroforética; (3) reservatório da amostra; (5) reservatório para o resíduo. 

 

Os modos de introdução da amostra contemplam a injeção hidrodinâmica, na 

qual é aplicada pressão ou vácuo nos reservatórios de amostra presentes nas 

extremidades do capilar; a injeção por gravidade ou sifonamento, onde o reservatório 

de amostra é elevado mecanicamente, durante 10 segundos, a 5 cm acima do nível de 

outro reservatório contendo eletrólito, permitindo a introdução da amostra no capilar. 

Outro modo de injeção é o eletrocinético, no qual a tensão aplicada na amostra 

provoca a migração dos íons para o interior do capilar (SANTORO et al., 2000).  

Após a introdução da amostra, as extremidades do capilar são imersas em 

soluções do eletrólito de corrida, normalmente soluções tampão, e, sob a aplicação de 

um campo elétrico, ocorre a migração e separação dos componentes da amostra 

através do capilar.  

A EC permite também a análise de compostos neutros. Isso é possível devido à 

presença do fluxo eletroosmótico (FEO). O FEO é gerado a partir dos grupamentos 

ácidos da sílica. Em contato com o meio aquoso, alguns desses grupamentos são 

A 

C 

B 



   Resultados e Discussão 

 

99 

ionizados, tornando a superfície do capilar negativamente carregada. As cargas 

presentes na solução distribuem-se então de forma não homogênea na superfície do 

capilar, formando uma dupla camada elétrica. Esta, por sua vez, é constituída pela 

camada compacta, adjacente à superfície, e pela camada difusa na qual a concentração 

de íons de carga oposta à superfície decresce com o aumento da distância, e, em dado 

um momento aproxima-se do valor da concentração de íons na solução. Quando um 

campo elétrico é imposto tangencialmente à superfície, forças elétricas atuam nas 

cargas da camada difusa causando um movimento unilateral de íons em direção ao 

eletrodo de carga oposta. Durante a migração, os íons transportam moléculas de água, 

induzindo o fluxo da solução como um todo, conhecido como FEO (TAVARES, 

1995). 

As aplicações da EC e da técnica de CLAE são bastante similares e incluem 

áreas como determinação de impurezas, análises quantitativas e separações quirais. 

Ambas as técnicas geram métodos capazes de serem implementados na rotina 

laboratorial. A EC possibilita a redução significativa nos custos de análise em termos 

de consumo de solventes e necessidade de colunas analíticas. O eletrólito é de base 

aquosa e são utilizados aproximadamente 20 ml por dia de análise, o que evita o uso 

de grandes quantidades de solventes orgânicos.  

Quando se utiliza o método de CLAE, a análise de compostos básicos pode ser 

prejudicada, pois ocorre interação forte destes com os grupamentos polares da coluna, 

gerando baixa simetria e eficiência de separação. Por outro lado, a EC é útil na análise 

de substâncias básicas na sua forma catiônica com a utilização de eletrólitos de corrida 

de pH baixo (ALTRIA, 1998). 

O clopidogrel possui pKa de 4,5, trata-se de uma base fraca. Em pH abaixo de 

4,5 apresenta-se na forma ionizada, permitindo a utilização do método de EC em 

solução livre. Nesta técnica, a tensão é aplicada sobre o capilar contendo solução 

tampão em um determinado pH que favoreça a ionização das moléculas. Por este 
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método as moléculas são separadas de acordo com o tamanho e o número de 

grupamentos ionizados (SANTORO et al., 2000). 

Para a otimização do método de determinação do clopidogrel em comprimidos 

revestidos foram testados diferentes eletrólitos de corrida, entre eles as soluções 

tampão fosfato, acetato e citrato, todas em pH ácidos. Os resultados obtidos para todos 

os eletrólitos testados foram similares. Selecionou-se o tampão fosfato como eletrólito 

de corrida devido ao seu amplo uso nas análises eletroforéticas. 

Além disso, é importante a escolha do pH do eletrólito de corrida. De forma 

geral, os sistemas tampão são eficientes em um intervalo de pH correspondente ao 

pKa,  mais ou menos uma unidade (TAVARES, 1997). O pKa do tampão fosfato é 

2,12; por isso, foram testados os valores pH de 2,1; 2,5 e 3,0. Em pH 2,1 a ionização 

do tampão é maior gerando valores altos de corrente. O pH 2,5 permite a ionização do 

tampão e fornece condições de análise favoráveis tais como a obtenção de tempo de 

migração satisfatório para o clopidogrel e a geração de corrente adequada quando 

aplicada voltagem que reduz a produção de calor durante a corrida eletroforética. 

No desenvolvimento do método foram testadas diferentes concentrações de 

solução tampão fosfato (10 a 50 mM). A concentração de 50 mM gerou valores muito 

elevados de corrente (aproximadamente 170 mA), o que pode levar a condições de 

análise instáveis e irreprodutíveis. Altas concentrações podem comprometer a 

separação pelo excesso de calor decorrente do efeito Joule. Diminuindo-se a 

concentração da solução tampão, obteve-se correntes geradas mais baixas e tempos de 

retenção menores. A concentração de 20 mM foi a que possibilitou melhores condições 

eletroforéticas, gerando corrente de aproximadamente 80 mA quando aplicada uma 

tensão de 25 kV, não havendo a possibilidade de produção de calor excessivo. 

O modo de injeção utilizado é o modo hidrodinâmico, aplicando-se pressão de 50 

mBar durante cinco segundos. Alterações na viscosidade em função da temperatura 

causam variações no volume de amostra injetado, afetando a precisão do método. 

Como o controle da temperatura das amostras durante a análise é difícil, fez-se 
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necessário o uso de padrão interno para minimizar este erro. O padrão interno 

apropriado deve ser estável em solução, solúvel no solvente de escolha, apresentar 

absorção adequada no comprimento de onda utilizado bem como possuir tempo de 

migração diferente do composto em análise, não interferindo na sua quantificação. 

ALTRIA e colaboradores (1995) desenvolveram método para análise de substâncias 

básicas utilizando como padrão interno o imidazol. Buscou-se na literatura, compostos 

contendo anel imidazol que fossem solúveis no eletrólito de corrida, neste caso, uma 

solução aquosa ácida. Optou-se pelo uso do tiabendazol, substância com anel 

benzimidazol, que atendeu aos requisitos de padrão interno, principalmente no que se 

refere à ausência de interferência no tempo de migração do clopidogrel.  

Como pode ser visualizado na Figura 29, o tiabendazol possui tempo de 

migração de 7,5 minutos e o clopidogrel migra em 8,7 minutos. O parâmetro de 

resolução entre os picos é de aproximadamente 12 e a seletividade de 1,9, o que 

demonstra que a separação entre as duas substâncias é adequada.  A eficiência do 

método também mostrou-se satisfatória, obtendo-se número de pratos teóricos na 

ordem de 90.000.  

Na análise da especificidade do método avaliou-se a possível interferência dos 

excipientes da formulação farmacêutica nos tempos de retenção do clopidogrel e do 

padrão interno tiabendazol. Como pode ser observado na Figura 29 não é há 

interferência da solução placebo nos respectivos picos do eletroferograma. De forma 

semelhante, avaliou-se a interferência dos produtos de degradação do clopidogrel. A 

Figura 30 apresenta o eletroferograma da solução de clopidogrel degradada na luz 

ultravioleta durante 90 minutos. Através da análise da pureza do pico verificou-se que 

os produtos de degradação formados não interferem nos tempos de migração do 

clopidogrel, e do tiabendazol, o que permite concluir que o método possui 

especificidade para ambas as substâncias.  

Na avaliação da linearidade, obteve-se curva padrão de clopidogrel com equação 

da reta y=0,0466x + 0,008 e coeficiente de correlação linear de 0,9992. Este valor 
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indica a existência de correlação linear entre os valores de concentração e a razão das 

áreas de clopidogrel/tiabendazol. A análise de variância demonstrou que existem 

diferenças entre as concentrações avaliadas e que há regressão linear significativa. 

Verifica-se, também, que não há desvio da linearidade para o nível de significância de 

95%.  

A repetibilidade do método de EC foi demonstrada pela avaliação do valor de 

DPR em um dia de análise. O valores compreendidos entre 0,75% e 1,74% são 

considerados satisfatórios para a determinação deste parâmetro. A precisão 

intermediária apresentou valor de DPR interdias de 1,51%. Considera-se, portanto, que 

o método de EC possui a precisão adequada para a determinação do clopidogrel em 

preparações farmacêuticas.  

Considerando-se os resultados obtidos na análise de variância para os métodos de 

CLAE e EC, verifica-se que não existem diferenças significativas entre os resultados 

da quantificação do clopidogrel pelos dois métodos para um nível de significância de 

95%. Tendo sido estabelecidos os parâmetros de linearidade, precisão e especificidade 

e não havendo diferenças estatisticamente significativas entre o método de EC e o 

método de CLAE, previamente validado, pode-se inferir que o método de EC possui a 

exatidão adequada para a análise do clopidogrel em comprimidos revestidos. 

O Limite de Detecção (LD) calculado a partir das três curvas padrão foi de 0,250 

µg/ml e o Limite de Quantificação (LQ) foi de 0,751 µg/ml. Os baixos valores de LD e 

LQ demonstram a sensibilidade do método.  

Com base nos resultados obtidos para o método de EC desenvolvido, pode-se 

considerar que o mesmo está validado, pois apresentou resultados satisfatórios para os 

parâmetros de validação avaliados.  
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5.3.4 Análise comparativa dos métodos 

Os métodos de UV, CLAE e EC foram comparados estatisticamente através da 

Análise de Variância. Os resultados da ANOVA estão apresentados na Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Análise de variância para comparação dos três métodos validados.  

Fontes de variação GL Soma dos quadrados Variância F calc 

ENTRE 2 10,364 5,182 4,951* 

DENTRO 51 53,377 1,046  

TOTAL 53 63,742   

* significativo para p<0,05 

Devido à diferença significativa encontrada pela ANOVA realizou-se o Teste de 

Tukey para a avaliação das diferenças entre as médias. A Tabela 24 apresenta o 

resultado do teste. 

 

Tabela 24 – Avaliação das diferenças das médias entre os métodos. 

Método * Média DPR   

UV 98,540 0,59 A  

CLAE 98,870 0,16 A B 

EC 98,535 1,51  B 

* Valores seguidos de letras iguais não diferem significativamente (α=0,05).  

 

O teste de Tukey possibilitou detectar quais métodos diferem entre si. Pela 

análise da Tabela 24, verifica-se que os métodos de UV e CLAE não diferem 

significativamente. O teste também confirma que os métodos de CLAE e EC são 
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equivalentes. A diferença entre os métodos, constatada pela ANOVA, encontra-se 

entre os métodos de UV e EC. No entanto, este fato não invalida os métodos, apenas 

demonstra que estes não são intercambiáveis. Ambos podem ser aplicados na rotina, 

pois atendem aos requisitos de validação.   

 

5.3.5 Estudo Preliminar de Estabilidade 

 

5.3.5.1 Determinação da cinética de degradação 

 

5.3.5.1.1 Resultados 

As concentrações residuais de clopidogrel em função do tempo de exposição à 

luz UV estão apresentadas na Tabela 25.  

 

Tabela 25 – Valores de concentração residual de clopidogrel obtidos por CLAE, após a 
exposição das soluções à luz ultravioleta. 

Tempo (min) Conc. residual (µg/ml) Conc. Residual (%) DPR 

Zero 45,35 100,78 0,06 

30 35,29 78,43 1,36 

60 30,15 67,01 1,95 

90 24,51 54,48 2,15 

120 22,64 50,32 0,91 

150 19,72 43,83 1,35 

180 16,70 37,11 3,64 

210 15,42 34,27 1,18 

* cada valor é média de três determinações. 
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Os gráficos obtidos plotando-se os dados de concentração versus tempo; log de 

concentração versus tempo e de 1/concentração versus tempo estão representados nas 

Figuras 33 a 35, respectivamente.  
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Figura 33 – Gráfico de concentração versus tempo na determinação da ordem de 
reação do clopidogrel em HCl 0,01 M.  

 

y = -0,0022x + 1,6206

r = 0,9907

0

0,5

1

1,5

2

0 50 100 150 200 250

Tempo (min)

lo
g

 C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
m

g
/m

l)
 

 

Figura 34 – Gráfico de log de concentração versus tempo na determinação da ordem 
de reação do clopidogrel em HCl 0,01 M. 
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Figura 35 – Gráfico da recíproca de concentração versus tempo na determinação da 
ordem de reação do clopidogrel em HCl 0,01 M. 

 

5.3.5.1.2 Discussão 

Fatores ambientais, tais como temperatura, luz, ar e umidade podem influenciar 

os parâmetros de estabilidade de um produto farmacêutico (USP 29, 2006). Além 

destes, fatores relacionados ao próprio produto como propriedades físicas e químicas 

de substâncias ativas e excipientes farmacêuticos, forma farmacêutica e composição, 

tipo e propriedades dos materiais de embalagem acarretam em alterações na  sua 

estabilidade (BRASIL, 2003). 

Os estudos de estabilidade de fármacos têm como propósito fornecer evidências 

sobre a qualidade de uma substância em relação ao tempo, sob a influência destes 

fatores adversos.  

Os testes de degradação forçada fornecem a base para a avaliação da estabilidade 

de uma substância, podendo ser úteis na identificação de produtos de degradação, 

estabelecer as vias de degradação e a estabilidade intrínseca da molécula. Estes testes 

incluem a avaliação da fotossensibilidade da substância. As características intrínsecas 

de fotoestabilidade de novas substâncias e produtos devem ser avaliadas para 

demonstrar que a exposição à luz não resulta em modificações inaceitáveis na 

qualidade do mesmo (ICH, 1996).  
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As reações de degradação nos medicamentos ocorrem a velocidades definidas e 

são de natureza química. Estas dependem de condições como concentração de 

reagentes, temperatura, pH, radiação, entre outros (LACHMAN, 2001). 

Na prática, para a determinação da ordem de reação, considera-se que a 

velocidade de degradação depende da concentração da substância. Um método simples 

para a avaliação da ordem de reação é a representação de três funções de concentração 

da substância em função do tempo. Cada uma delas corresponde respectivamente a 

uma reação de ordem zero (concentração versus tempo), primeira ordem (log 

concentração versus tempo) e segunda ordem (1/concentração versus tempo). A 

função que mais se aproximar de uma reta, corresponde à ordem de reação 

(NUDELMAN, 1975). 

Para que uma reação fotoquímica ocorra é necessário que a molécula em estudo 

apresente máximos de absorção na região de amplitude da fonte de radiação. 

Compostos contendo grupamentos como o nitrogênio e ligas duplas conjugadas são 

mais sensíveis à fotólise. Quanto maior for o número desses cromóforos na molécula, 

especialmente se estão conjugados ou se é possível a interação entre os elétrons 

móveis de cada grupo, maior a fotossensibilidade (NUDELMAN, 1975). 

Conforme discutido no item 5.3.1.2., a trituração dos comprimidos fornece uma 

mistura não homogênea, o que comprometeria a reprodutibilidade dos resultados, 

razão pela qual optou-se por avaliar a estabilidade da molécula em solução.  

Nos estudos de degradação forçada, foi possível verificar que os fatores mais 

significativos na degradação do clopidogrel foram a hidrólise alcalina e a exposição à 

luz ultravioleta, sendo que a exposição da solução à radiação forneceu número maior 

de produtos de degradação formados. 

Na determinação da cinética de degradação do clopidogrel, submeteu-se a 

amostra à radiação UV em diferentes intervalos. Com o aumento do tempo de 

exposição, as soluções adquiriam gradativamente coloração amarelada e odor 

característico a enxofre. O efeito da radiação UV sobre a concentração residual de 
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clopidogrel está apresentado na Tabela 22. Observa-se que aproximadamente 70% da 

substância é degradada após 3,5 horas de exposição à luz UV. Conforme discutido no 

item 5.3.2.2, observam-se picos adicionais no cromatograma em 1,8 min, 2,3 min e em 

2,55 minutos. No cromatograma da solução placebo degradada não foi verificada a 

presença de interferentes que pudessem prejudicar a análise. Além disso, a análise da 

solução “branco” não demonstrou haver influência da temperatura do interior da 

câmara na degradação do clopidogrel, uma vez que a concentração do fármaco 

permaneceu inalterada após a exposição à luz UV.  

 Os gráficos obtidos para a determinação da ordem de reação do clopidogrel 

apresentados nas Figuras 33, 34 e 35, demonstram que a reta que apresenta melhor 

coeficiente de correlação linear, representa a cinética de reação de segunda ordem. 

Portanto, a molécula de clopidogrel, quando em solução de HCl 0,01 M, apresenta 

cinética de reação de segunda ordem, ou seja, a velocidade de reação depende da 

concentração de dois reagentes ou ainda, da concentração de um reagente na segunda 

potência.  

O valor obtido para a constante de velocidade K foi de 0,0002 min-1 e o valor de 

T90% foi de 12,25 minutos quando em solução de HCl 0,01 M. Os resultados obtidos no 

estudo preliminar de estabilidade permitem concluir que a labilidade da molécula 

frente à exposição à luz ultravioleta justifica o revestimento da forma farmacêutica. 
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• A caracterização da SQR de clopidogrel foi realizada de maneira satisfatória. A 

utilização dos métodos de determinação do ponto de fusão, Calorimetria 

Diferencial Exploratória, espectroscopia IV e RMN 13C E 1H permitiram a 

determinação das características relevantes da SQR de clopidogrel; 

• O método desenvolvido por CCD demonstrou ser específico para o clopidogrel, 

e permitiu a identificação da substância na forma farmacêutica de forma adequada; 

• Os métodos de CLAE, UV e EC desenvolvidos possibilitaram a identificação 

do clopidogrel na forma farmacêutica comprimidos revestidos; Os espectros na 

região do ultravioleta e os tempos de migração obtidos por CLAE e EC para a SQR 

e clopidogrel no produto farmacêutico, demonstraram ser adequados para a 

identificação do fármaco; 

• O método de espectrofotometria UV, no comprimento de onda de 220 nm, 

utilizando como solvente HCl 0,01 M, mostrou-se específico, linear, preciso, exato 

e com sensibilidade adequada para a determinação do clopidogrel em comprimidos 

revestidos; 

• O método de CLAE, desenvolvido nas condições experimentais estabelecidas, 

apresentou especificidade, linearidade, precisão, exatidão, sensibilidade e robustez 

na determinação do clopidogrel em comprimidos revestidos; 

• O método de EC, desenvolvido para a determinação do clopidogrel em 

comprimidos revestidos, mostrou-se específico, linear, preciso, exato e com 

sensibilidade adequada nas condições experimentais estabelecidas; 

• A análise comparativa dos métodos demonstrou haver diferença entre os 

métodos de UV e EC. O método de CLAE não difere significativamente dos 

métodos de UV e EC; 

• Os estudos de degradação forçada demonstraram que o clopidogrel sofre 

degradação quando exposto a radiação UV e em condições alcalinas; 
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• O estudo preliminar de fotoestabilidade realizado possibilita inferir que o 

clopidogrel, nas condições experimentais avaliadas, quando exposto a radiação UV 

a 254 nm, em solução ácida, apresenta cinética de reação de segunda ordem.  
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8.1 Artigo aceito para publicação 

 

O artigo sobre a validação do método de CLAE para determinação do 

clopidogrel foi aceito e será publicado no Journal of AOAC International.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


