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RESUMO – A Doença de Chagas é uma parasitose endêmica em amplas regiões da América, cujo agente
etiológico é o Trypanosoma cr uzi. O benznidazol vem sendo utilizado desde 1973 e ainda é a droga de
escolha no tratamento de pacientes chagásicos. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e validar a metodologia analítica para benznidazol matéria-prima e comprimido, por espectrofotometria, atendendo aos requisitos das legislaçào vigente. Na busca por uma metodologia mais rápida, simples e de baixo
custo, foram avaliados os seguintes parâmetros: linearidade, precisão (precisão intermediária, repetitividade), limite de detecção e de quantificação, exatidão e robustez. O parâmetro especificidade foi avaliado
somente para o método de doseamento de comprimidos. Os métodos desenvolvidos apresentaram resultados dentro das especificações conforme os parâmetros avaliados, atendendo às exigências da Resolução RE
n° 899, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
PALAVRAS-CHAVE – Desenvolvimento, validação, benznidazol, método analítico.

SUMMARY – The Chagas’s disease is an endemic parasitism in several regions of America, whose etiologic agent is the Trypanosoma cruzi. The benznidazole is used since 1973 and still it is the drug choice
in its treatment. This study was to develop and validate an analytical method for the assay of benznidazole raw material and tablet by the spectrofotometry according to the effective legislation requirements.
In the search of a faster, simple and low cost methodology, the following parameters had been evaluated:
linearity , precision (intermediate pr ecision, repeatability), detention and quantification limits, accuracy
and robustness. The specificity parameter was evaluated only to assay method of tablets. The developed
methods shows the specifications in agreement to evaluated parameters in National Health Surveillance
Agency (ANVISA) Resolution RE N.o 899.
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INTRODUÇÃO

A

Doença de Chagas é uma enfermidade endêmica
na América Latina, afetando em torno de 18 milhões de pessoas, com mais 100 milhões expostas ao
risco de contaminação (WHO, 1997). Seu agente etio lógico é o Trypanosoma cruzi, um protozoário hemoflagelado da família Trypanosomatidae e ordem Kineto plastida. (Hoare & Wallace, 1966).
O nifurtimox e o benznidazol são drogas utilizadas
para o tratamento da Doença de Chagas. Estes fármacos tem sido estudados ao longo do tempo por diversos
cientistas, especialmente no Brasil, Argentina e Chile
(Cançado et al., 1969; Cançado et al., 1973; Cançado
et al., 1975; Cançado & Brener, 1979; Bocca-Tourres,
1969; Rubio & Donoso, 1969; Rassi & Ferreira, 1971;
Rassi & Luquetti, 1992; Coura et al., 1978; Coura et
al.,1997; Viotti et al., 1994; Andrade et al., 1996; Estani et al., 1998).
Neste contexto o benznidazol vem sendo utilizado
desde 1973 e ainda é a droga de escolha no tratamento

de pacientes chagásicos. Desde 2004, o fármaco que
era patenteado pelo Laboratório Farmacêutico Suíço
Roche passou a ser de responsabilidade do Laboratório Farmacêutico do Estado de Per nambuco - LAFEPE.
O presente trabalho teve como objetivo desenvolver
e validar a metodologia analítica para benznidazol
matéria-prima e comprimido por espectrofotometria,
atendendo aos requisitos de Boas Práticas de Laboratório, vigentes na Resolução RE n° 899 da ANVISA.
MATERIAIS E MÉTODOS
Reagentes e amostras

Utilizou-se para o estudo: Padrão de trabalho de
benznidazol, com teor de 99,9% fornececido por Laborgen; água purificada; benznidazol matéria-prima; etanol e comprimidos de benznidazol fabricados e fornecidos pelo LAFEPE .
Equipamentos e condições analíticas
Utilizou-se o equipamento espectrofotômetro da
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Marca Shimadzu, com duplo feixe, modelo N-2401 PC,
com detector de 190 a 800nm, lâmpada deutério e tungstênio. A calibração do espectrofotômetro foi realizada,
através de padrões de referência, rastreado pelo NIST
(National Institute of Standards and Technology). Utilizou-se a balança Sartorius CP 225 D, com capacidade
máxima de 220g e utilizou-se o ultra sonic cleaner,
modelo: USC-1880.

Preparo da solução padrão
Pesou-se precisamente 25mg do padrão de trabalho
benznidazol, transferiu-se quantitativamente para balão de 50mL, completou-se o volume com etanol, sonicou-se por 10 minutos. Pipetou-se 2mL dessa solução e
estes foram transferidos para balão volumétrico de
50mL, completou-se o volume com água. A leitura se
procedeu em espectrofotômetro com comprimento de
onda de 324nm, utilizando-se água como branco. A
concentração teórica de leitura foi de 20µg/mL.
Preparo da solução amostra
Matéria-prima: O preparo desta solução se procedeu da mesma maneira que o preparo da solução padrão, utilizando 25mg de benznidazol matéria-prima.
Comprimido: O preparo desta solução também obedeceu ao mesmo procedimento acima citado, utilizando o equivalente a 25mg de benznidazol, contudo devese filtrar a solução da primeira diluição antes de proceder a técnica.
Validação dos métodos analíticos
Linearidade
Este ensaio foi realizado com a análise de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados dos
pontos médios de três curvas autênticas com o mínimo
de cinco pontos nas concentrações de 5 µg/mL, 10µg/
mL, 15µg/mL, 20µg/mL e 30µg/mL do padrão de trabalho de benznidazol. O coeficiente de correlação obtido
foi a partir da média das três curvas.
Precisão (Repetitividade, Precisão intermediária )
A precisão foi determinada através dos métodos de
repetitividade e precisão intermediária. A repetitividade foi determinada pela análise de seis amostras individuais. A precisão intermediária foi determinada em
dois diferentes dias e por dois diferentes analistas.
Exatidão
Foram manipuladas três amostras, cada uma nas
concentrações de 50%, 100% e 150% da concentração
teórica da benznidazol matéria-prima e comprimido.
Em seguida, cada amostra foi analisada em triplicata.
Especificidade
Realizou-se este parâmetro apenas para produto
acabado (comprimido), realizando leituras com o placebo obtido no estudo.
Limite de Detecção e Quantificação (LD eLQ)

Para a realização do LD e LQ foi considerado o desvio-padrão da reta com relação à absorbância do primeiro nível de concentração (5 µg/mL) de benznidazol
nas três curvas de calibração e seus coeficientes angulares (inclinação da reta). Foi considerada a razão de
três vezes da linha da base para o LD e 10 vezes para
o LQ.
Robustez
Para o método de doseamento de matéria-prima o
ensaio foi determinado a partir da variação dos seguintes parâmetros: tipo de agitação (sonicação e barra
magnética), tempo de agitação (5, 10 e 15 min). EnRev. Bras. Farm., 87(3), 2006

quanto que para os comprimidos foram avaliados os
parâmetros de tempo de sonicação e fabricante do solvente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos da avaliação dos parâmetros
foram tratados estatisticamente por análise de variância e teste t Student com intervalo de confiança de 95%.
Resultados obtidos com relação
ao método para matéria-prima

O comprimento de onda utilizado na metodologia
após realizada uma varredura espectrofotométrica foi
de 324nm. O método mostrou-se robusto frente as variáveis analisadas, para o tempo de agitação (5,10 e
15min.) foi obtido um f calculado de 0,8775 e f tabelado
de 5,1432, com relação ao tipo de agitação (barra magnética e sonicação) obteve-se o t calculado de 0,2794 e
o t tabelado de 2,7760 podendo-se concluir que não
houve diferença estatisticamente significativa para as
variáveis analisadas com 95% de confiança. Para o parâmetro linearidade obteve-se uma equação da reta
y = 0,0301x + 0,001. A análise de regressão linear pelo
método do mínimos quadrados demonstrou um coeficiente de correlação muito próximo da unidade (0,99997),
demonstrando que há uma correlação linear entre as
variáveis X e Y, o que significa que 99,99% da variação
total em torno da média é explicada pela regressão.O
Limite de detecção foi de 0,09966 e o de quantificação
de 0,33222, calculado pela equação da reta (RE
899,ANVISA). No caso da precisão (repetitividade e
precisão intermediária), o método atendeu ao referido
parâmetro visto que apresentou um coeficiente de variação de 0,93% na sextuplicata realizada. A Precisão
intermediária entre dias e entre analistas, apresentou
um f calculado de 0,235 para analistas, f calculado de
1,564 para dias e f tabelado de 4,757 e 5,143 respectivamente, sendo então o método considerado preciso. A
exatidão foi tratada por comparação entre médias e um
valor padrão, onde para concentração a 50%, 100% e
150% o t calculado foi, respectivamente, 0,558; 0,344;
0,099 menores que o t tabelado (2;0,95) 4,303.
Resultados obtidos com relação
ao método para comprimidos

As leituras das amostras (placebo) não apresentaram absorvância, confirmando a especificidade do método frente aos excipientes utilizados no comprimido
de benznidazol. Os parâmetros analisados para robustez (tempo de agitação e fabricante do solvente) demonstraram adequação do método apresentando um f
calculado de 0,196 e f tabelado de 5,143 e o t calculado
foi de 1,2118 e o t tabelado de 2,7760 respectivamente
para os níveis avaliados, podendo-se concluir que não
houve diferença estatisticamente significativa com 95%
de confiança. Os resultados da Precisão (repetitividade e precisão intermediária) apresentaram um coeficiente de variação de 0,82% para repetitividade e um f
calculado 0,432 para dias e 0,579 para analistas frente
a o f tabelado de 5,143 e 4,757, respectivamente, podendo ser considerado o método em questão preciso. A
exatidão foi tratada por comparação entre médias e um
valor padrão, onde para concentração a 50%, 100% e
150% o t calculado foi, respectivamente, 0,056; 0,518 e
0,093 menores que o t tabelado (2;0,95) 4,303, comprovando a exatidão do método.
79

CONCLUSÃO
Os métodos atendem as exigências da Resolução
RE n° 899 ANVISA, apresentando -se linear, preciso,
exato e robusto, garantindo a qualidade da análise e
assim as boas práticas de laboratório. Sendo um passo
importante para as subseqüentes etapas do desenvolvimento de formas farmacêuticas contendo benznidazol, como matéria-prima ativa bem como, o método alternativo para análise da forma farmacêutica comprimidos. Proporcionando para a indústria um custo razoável, com um tempo de análise curto, acelerando assim
a resposta de análise para produção em escala industrial, fator importante no custo final do produto.
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