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RESUMO 
 

Lopes, A. C. V; Determinação de sildenafila (Viagra
®
) e carbamazepina em formulações 

farmacêuticas por amperometria de múltiplos pulsos em sistema FIA. 2012, 79p. 

Dissertação (Mestrado em Química). Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas – 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Diamantina, 2012. 

 

O presente trabalho apresenta métodos simples, rápidos e de baixo custo para 

determinação de citrato de sildenafila (CS) e carbamazepina (CBZ) em formulações 

farmacêuticas através da detecção amperométrica de múltiplos pulsos (MPA) em sistema de 

análise por injeção em fluxo (FIA) utilizando como eletrodo de trabalho o diamante dopado 

com boro (DDB). O método para determinação de CS consiste na aplicação de três pulsos de 

potencial em sequência. Os pulsos de potencial de 1,6 V e 1,9 V são utilizados para detecção 

eletroquímica do fármaco e um terceiro pulso de potencial (1,0 V) para promover a limpeza e 

reativação da superfície do eletrodo de DDB. Os limites de detecção (LD) obtido nas 

condições estabelecidas estão na ordem de 10 nmol L
-1 

para ambos os potenciais de detecção. 

O desvio padrão relativo das respostas de 10 injeções consecutivas de CS na concentração de 

4,5x10
-5 

mol L
-1

 foi de 0,1 e 0,2% para os pulsos de potencial de detecção de 1,9 V e 1,6 V, 

respectivamente. Os estudos de adição e recuperação de CS padrão foram realizados em todas 

as amostras farmacêuticas apresentando recuperação, em todos os casos, próximo de 100%. 

Os resultados de doseamento dos medicamentos realizados a partir do método proposto foram 

validados por metodologia cromatográfica. Para a CBZ foram propostas duas vertentes 

analíticas, uma voltada para determinação do ativo em amostras farmacêuticas e outra para 

detecção do fármaco em fluidos biológicos. Alguns parâmetros foram semelhantes em ambos 

os procedimentos, são eles: eletrólito suporte (ácido sulfúrico 0,2 mol L
-1

), vazão (3,0 mL 

min
-1

), volume de amostragem (150 µL), potencial de limpeza (-1,4 V) e tempo de aplicação 

deste potencial (600 ms). Além destes parâmetros, para análise do fármaco em produto 

farmacêutico, foram utilizados para detecção os pulsos de potenciais 1,6 e -1,2V, sendo 

aplicados por 150 e 30 ms, respectivamente. Nestas condições, foram obtidas as seguintes 

faixas lineares de trabalho: 0,6 a 40,0 µmol L
-1

 para o pulso de potencial de 1,6 V e 0,4 a 20,0 

µmol L
-1

 para o pulso de potencial de -1,2 V. Para determinação de CBZ em fluido biológico 

adotou-se como sistema de detecção o pulso de potencial de 1,6 V aplicado por 800 ms 

(gerador) e o pulso de potencial de -1,2 V aplicado por 30 ms (detector). Para este pulso de 

potencial foi obtida faixa linear de trabalho de 0,02 a 1,0 µmol L
-1

 e LD de 1,78 nmol L
-1

. Os 

estudos de adição e recuperação de CBZ padrão em amostras farmacêuticas e urina 

apresentaram resultados próximos de 100%. Os resultados do ensaio de doseamento de 



 
 

ii 

 

medicamentos, realizados pelo método proposto, foram validados por meio de metodologia 

oficial. Este trabalho apresenta, pela primeira vez, métodos para determinação de CS e CBZ 

em formulações farmacêuticas através da detecção MPA em sistema FIA. A associação desta 

técnica ao eletrodo de trabalho de DDB permitiu o desenvolvimento de métodos de elevada 

sensibilidade, seletividade, rapidez e reprodutibilidade, demonstrando  notável potencialidade 

para aplicação no controle de qualidade de rotina de CS e CBZ em laboratórios farmacêuticos 

e farmácias de manipulação.  

  

Palavras-chave: Amperometria de múltiplos pulsos, análises por injeção em fluxo, eletrodo 

de diamante dopado com boro, citrato de sildenafila, carbamazepina 
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ABSTRACT 
 

Lopes, A. C. V; Determination of sildenafil (Viagra
®
) and carbamazepine in 

pharmaceutical formulations by multiple pulses amperometry in FIA system. 2012, 79p. 

Dissertation. Stricto Sensu Post-Graduate Program in Chemistry. Faculdade de Ciências 

Exatas e Tecnológicas – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Diamantina, 2012. 

 

The present work presents simple, fast and low-cost methods for determination of 

sildenafil citrate (CS) and carbamazepine (CBZ) in pharmaceutical formulations using flow 

injection analysis (FIA) with multiple pulse amperometric (MPA) detection on the boron-

doped diamond (DDB) working electrode. The method for the CS determination consists of 

the application of three sequential potential pulses as function of the time. SC is detected at 

1.6 V and 1.9 V by two different irreversible oxidation processes. The third potential pulse 

(1.0 V) is applied for the regeneration (cleaning) of the electrode (boron-doped diamond) 

surface. The limit of detection (LD) in an order of 10 nmol L
-1

 was reached with a standard 

deviation of less than 0.2 % (n = 10) for 4.5 x 10
-5 

mol L
-1

 CS. The analytical frequency was 

calculated in 86 injections per hour. The addition-recovery studies in all the samples were 

around 100% and the results were validated by chromatographic methods. For the CBZ 

determination, two analytic conditions were proposed, one used for determination of a drug in 

pharmaceutical samples and other for detection the active ingredient in biological fluids. 

Some parameters were similar in both procedures, they are: supporting electrolyte (sulfuric 

acid 0.2 mol L
-1

), flow (3.0 ml min
-1

), sampling volume (150 µL), regeneration potential pulse 

(-1.4 V) and time of application of this potential (600 ms). In addition to these parameters, for 

analysis of pharmaceutical drug, were used to detect it the potential pulses 1.6 V and -1.2 V, 

being applied for 150 and 30 ms, respectively. These conditions provided linear range of 0.6 

to 40.0 µmol L 
-1

 for potential pulse 1.6 V and 0.4 to 20.0 µmol L
-1

 for potential pulse -1.2 V. 

For the CBZ determination in biological fluid adopted as detection system the potential pulse 

of 1.6 V applied for 800 ms (generator) and potential pulse of -1.2 V applied for 30 ms 

(detector). For this potential pulse the linear range was of  0.02 to 1.0 µmol L
-1

 and the LD 

was 1.78 nmol L
-1

. The addition-recovery studies in all the samples were around 100 % and 

the results were validated by official method. This work presents for the first time methods of 

SC and CBZ determination in pharmaceutical formulations utilizing MPA detection coupled 

to an FIA system. This technique, associated with a BDD working electrode, provided a 
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sensitive, selective, fast and highly reproducible methods. Thus, the proposed methods may 

be an extremely attractive alternative for routine large and small-scale CS and CBZ analysis.  

 

Keywords: Multiple Pulse Amperometry, Flow Injenction Analysis, Boron-Doped Diamond 

Electrode, Sildenafil Citrate, Carbamazepine 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações gerais 

  No início do século XIX os medicamentos se apresentavam como formulações 

complexas, de conteúdo desconhecido e com potencial limitado para o tratamento de 

enfermidades. Devido ao avanço das pesquisas científicas na área farmacêutica, a composição 

dos medicamentos passou a ser definida e muitos fármacos foram descobertos e admitidos ao 

arsenal farmacêutico. Assim, a crença da sociedade em relação à eficiência dos medicamentos 

associada à promoção comercial fez com que estes passassem a ter papel central na 

terapêutica e se tornassem extremamente importantes na melhoria da qualidade de vida das 

pessoas em todo o mundo, independente da idade, classe social, etnia ou identificação 

religiosa [1]. Todavia, nenhuma intervenção medicamentosa é bem sucedida com um produto 

farmacêutico que não atenda às especificações de qualidade. Neste cenário, o setor de controle 

de qualidade (CQ) da indústria farmacêutica adquire papel de protagonista, apresentando 

elevado crescimento e recebendo alto investimento financeiro, permitindo que os 

medicamentos possam ser avaliados e liberados, confiavelmente, em menor tempo possível, 

conferindo à indústria maior competitividade e resposta a demanda do mercado. Tal fato é 

ainda mais marcante num país como o Brasil que apresenta um dos maiores mercados em 

consumo de medicamentos do mundo. Essa situação trás como consequências elevados 

índices de falsificações, adulterações e contrabando do produto farmacêutico, exigindo 

fiscalização constante, além de um desenvolvimento científico intenso e contínuo no setor 

analítico [2-5].  

  Na prática observa-se que o CQ nas indústrias farmacêuticas é dominado por técnicas 

cromatográficas, principalmente pela cromatografia líquida de alta eficiência com detecção no 

ultravioleta, mais conhecida pela sigla HPLC do inglês “High Performance Liquid 

Chromatography”, uma vez que estas permitem o desenvolvimento de metodologias 

altamente robustas e seletivas, parâmetros analíticos extremamente importantes. Cabe 

ressaltar que, o reprocessamento de um lote de medicamentos, oriundo de uma 

incompatibilidade acusada por análises provenientes do CQ, gera muito prejuízo e 

desconforto a uma empresa, exigindo, portanto, plena confiança nos resultados obtidos a 

partir dos métodos adotados e apresentados pelo setor de CQ. Esses fatos justificam a grande 

preferência das indústrias por métodos baseados no HPLC para serem utilizados no CQ de 

medicamentos. Entretanto, as metodologias cromatográficas, apesar das vantagens 
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comentadas anteriormente, apresentam diversos inconvenientes frente a outras ferramentas 

analíticas, tais como: elevado custo na aquisição dos equipamentos e serviços de manutenção, 

utilização de reagentes de alto custo onerando as análises de rotina, baixa frequência analítica 

devido aos tediosos e recorrentes tratamentos de amostras, complexidade de operação 

requerendo mão-de-obra altamente capacitada, além da elevada geração de resíduos devido à 

utilização de solventes orgânicos na fase móvel, exigindo controle mais complexo e 

dispendioso dos efluentes das empresas para que não haja impacto ambiental pelo setor 

analítico. 

Muitas são as técnicas analíticas que buscam espaço neste meio dominado pela 

cromatografia, porém é grande a dificuldade em oferecer as vantagens cromatográficas e 

ainda suprir suas próprias desvantagens. Nesta perspectiva, as técnicas eletroquímicas surgem 

como alternativa altamente atrativa, uma vez que permitem o desenvolvimento de 

metodologias analíticas rápidas, simples, de baixo custo e que não utilizam solventes 

orgânicos. Todavia, frequentemente apresentam problemas associados à baixa 

reprodutibilidade entre as análises, o que é inaceitável por indústrias farmacêuticas e órgãos 

regulamentadores. Nesse contexto, os métodos eletroquímicos que venham a contornar este 

inconveniente tornam-se ainda mais interessantes e promissores na análise de rotina no setor 

de CQ. 

Paralelo a isso, não se pode esquecer o setor de manipulação de medicamentos, prática 

que é a essência da profissão farmacêutica e que, atualmente, posiciona o Brasil como o maior 

mercado mundial nesse segmento c [6, 7]. Esse crescimento pode ser justificado pela busca de 

procedimentos de preparo (i) de custos mais baixos e (ii) de adequação das doses 

personalizadas, de princípio ativos, em conformidade com prescrições e necessidades 

individuais. Assim, as farmácias de manipulação tornaram-se farmacologicamente mais 

interessantes e uma alternativa frequente para a aquisição desses medicamentos pelo 

consumidor. No entanto, existem alguns obstáculos que impedem o crescimento ainda maior 

desse setor, destacando-se entre eles a falta de credibilidade do produto manipulado perante 

médicos e pacientes, que por vezes, desconfiam da qualidade do produto obtido [8]. Em 

consequência disso há uma normativa dada pela Resolução da Diretoria Colegiada-RDC nº. 

67 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 08 de outubro de 2007, que 

dispõe sobre as boas práticas de manipulação em farmácias magistrais [9]. 

 Deste modo, o investimento em controle de qualidade é algo inevitável, mas no caso 

das farmácias magistrais a produção é realizada em escala demasiadamente menor e os 

recursos disponibilizados seguem a mesma tendência, ou seja, as metodologias utilizadas 
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precisam ser além de confiáveis, muito simples e de custo reduzido. Neste sentido é inviável o 

desenvolvimento de métodos cromatográficos ou outros baseados em técnicas que utilizam 

equipamentos de grande porte, ampliando o interesse em métodos eletroanalíticos para o CQ 

de fármacos eletroativos.   

Cabe ainda mencionar que vários fármacos merecem destaque na produção de 

medicamentos, podendo-se citar, dentre esses, o Citrato de Sildenafila (CS), princípio ativo do 

Viagra
®
, e a Carbamazepina (CBZ). O primeiro é o pioneiro no tratamento da disfunção erétil, 

tendo alcançado seis milhões de prescrições no semestre inicial após seu lançamento no 

mercado em 1998 e sendo até hoje um dos medicamentos mais vendidos em todo o mundo [2, 

3, 10-12]. O segundo é o fármaco mais prescrito para o tratamento de epilepsia e convulsões, 

além de ser classificado como medicamento de baixo índice terapêutico para manipulação 

magistral, sendo sua produção altamente fiscalizada [9, 13]. Portanto, o desenvolvimento de 

metodologias analíticas que atendam as necessidades individuais do CQ das duas vertentes de 

fabricação destes medicamentos de grande impacto na sociedade constitui-se num campo de 

pesquisa amplo e imprescindível. 

Neste sentido, o presente trabalho descreve o desenvolvimento de metodologias 

eletroanalíticas para determinação de citrato de sildenafila (Viagra
®
) e carbamazepina em 

formulações farmacêuticas através da detecção amperométrica de múltiplos pulsos (MPA) em 

sistemas de análises por injeção em fluxo (FIA) utilizando o eletrodo de diamante dopado 

com boro (DDB) como eletrodo de trabalho. Dessa forma, o objetivo é alcançar uma análise 

eficiente e reprodutível pela associação de todas as vantagens da detecção amperométrica 

pulsada sobre um eletrodo altamente estável acoplado ao sistema de análise em fluxo, 

permitindo sua utilização por indústrias farmacêuticas e farmácias de manipulação. A seguir 

são apresentadas as características da detecção eletroanalítica em fluxo e do eletrodo de DDB, 

bem como uma revisão bibliográfica sobre o CQ na área farmacêutica e das aplicações e 

métodos analíticos para os fármacos investigados (CS e CBZ). 

  

1.2 Técnicas Eletroanalíticas  

Apesar dos estudos iniciais em eletroquímica datarem do final do século XVIII, o 

vertiginoso crescimento experimentado pela eletroanalítica nos últimos anos pode estar 

associado às diversas vantagens que esta apresenta frente a outros métodos de análise, 

podendo-se destacar os baixos limites de detecção e quantificação, a possibilidade de 

miniaturização do sistema de detecção, custos de instrumentação e análise reduzidos, além de 
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boa seletividade, exigindo apenas processos de dissolução e diluição no preparo das amostras 

[14-17]. 

A eletroanalítica compreende um conjunto de métodos quantitativos baseados nas 

propriedades elétricas de uma solução do analito quando este está em uma célula 

eletroquímica [18]. De modo mais simplificado pode-se dizer que é a exploração, com 

finalidade analítica, dos fenômenos que envolvem transferência eletrônica ou de carga do 

analito de interesse sobre a superfície de um eletrodo (sensor) de trabalho. Dentre estes 

métodos, a voltametria cíclica e a detecção MPA serão destacadas, uma vez que foram as 

técnicas utilizadas no desenvolvimento das metodologias analíticas apresentadas pelo presente 

trabalho. 

 

1.2.1 Voltametria cíclica 

Inventada em 1922 por Jaroslav Heyrovsky, a polarografia, que é um tipo particular de 

voltametria com utilização de um eletrodo líquido (mercúrio) como trabalho, foi a primeira 

técnica eletroanalítica a ser utilizada em análise química, sendo nos anos trinta e início da 

década de quarenta a única automatizada, todavia inconvenientes relacionados à sua aplicação 

fizeram com que fossem suplantadas por vários métodos espectroscópicos. Após vários anos 

de pesquisa e com o desenvolvimento de amplificadores operacionais de baixo custo, estas 

técnicas voltaram a ocupar lugar de destaque dentre os métodos analíticos [19-23]. 

A voltametria cíclica (VC) é um dos métodos voltamétricos que, normalmente, tem a 

finalidade de obter as informações qualitativas do comportamento eletroquímico de um 

analito a partir de medidas de corrente resultantes de processos de oxidação ou redução de 

uma espécie na superfície de um eletrodo de trabalho que ocorre durante a variação 

(varredura) do potencial numa célula eletroquímica. Devido ao aumento de sensibilidade 

proporcionado pelas técnicas de pulso, as demais técnicas voltamétricas, como a voltametria 

de pulso diferencial e a voltametria de onda quadrada são utilizadas na quantificação dos 

analitos, sendo esta última preferida quando a espécie de interesse apresenta processos 

eletroquímicos redox [24]. A célula eletroquímica, normalmente, possui três eletrodos, o de 

trabalho, o de referência e o eletrodo auxiliar. O potencial é aplicado entre os eletrodos de 

referência e trabalho em forma de varredura, isto é, variando-o a uma velocidade constante 

em função do tempo. O potencial e a corrente resultante são registrados simultaneamente 

gerando uma informação gráfica conhecida como voltamograma [19-23]  

A VC é conduzida empregando-se uma varredura direta e reversa de potencial, numa 

velocidade conhecida, até atingir um valor máximo sendo em seguida revertido ao potencial 
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de origem. Esta perturbação pode gerar respostas anódicas ou catódicas, apresentadas pela 

espécie sob avaliação, dependendo da faixa de potencial escolhida e do eletrodo de trabalho 

adotado. O potencial em que os processos ocorrem, a intensidade de corrente associada aos 

mesmos, além da magnitude do distanciamento existente entre as respostas anódicas e 

catódicas, caso se façam presentes, são informações fundamentais no desenvolvimento de 

metodologias eletroanalíticas e podem ser obtidas a partir de voltamogramas cíclicos, sendo 

estas apenas algumas de suas potencialidades. Na FIGURA 1, em caráter meramente 

ilustrativo, é demonstrado um esquema da técnica VC (A) e possíveis comportamentos 

eletroquímicos de espécies eletroativas que podem apresentar processos denominados como: 

reversível (B), irreversível (C) ou quase-reversível (D), frente aplicação de uma janela de 

potencial em meio contendo eletrólito sobre um determinado eletrodo. 

 

 

FIGURA 1 - Esquema de varredura de uma janela de potencial na VC (A) e três possibilidades de 

comportamento eletroquímico para espécies eletroativas frente esta perturbação: sistema reversível 

(B), irreversível (C) e quase-reversível (D). As curvas B, C e D simbolizam apenas um ciclo de 

varredura
[23]
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1.2.2 Detecção amperométrica de múltiplos pulsos acoplada à sistema de análise por 

injeção em fluxo (FIA-MPA) 

 A detecção amperométrica de múltiplos pulsos, indicada pela sigla MPA (do inglês 

“Multiple Pulse Amperometry”), acoplada ao sistema de análise por injeção em fluxo, mais 

conhecida e difundida por sua sigla FIA (do inglês “Flow Injection Analysis”), é uma 

ferramenta útil e importante no campo da eletroanalítica, visto que permite, de maneira 

simples, contornar ou minimizar inconvenientes das técnicas eletroquímicas estacionárias e 

amperométricas a potencial constante, no que tange à baixa reprodutibilidade dos resultados 

decorrente de fenômenos de passivação e/ou contaminação da superfície do eletrodo de 

trabalho. Além disso, a detecção MPA pode proporcionar análises indiretas ou simultâneas de 

compostos eletroativos, enquanto que a amperometria a potencial constante não permite esta 

possibilidade quando apenas um eletrodo de trabalho é empregado. Outra vantagem está 

relacionada ao acoplamento do sistema em fluxo (FIA) a esta detecção, que aumenta 

significativamente a freqüência analítica quando comparado aos métodos estacionários, 

diminuindo a geração de resíduos pelas análises químicas e o contato do analista com os 

reagentes. Em outras palavras, o sucesso desta associação analítica está vinculado ao fato de 

ter sido agregado todas as vantagens da análise em fluxo com os benefícios oferecidos pela 

detecção amperométrica pulsada, possibilitando o desenvolvimento de metodologias 

analíticas simples, rápidas, de baixo custo e, principalmente, mais reprodutíveis [15, 25-32]. 

O histórico e parâmetros mais importantes da técnica MPA em FIA são abordados na 

sequência. 

O sistema FIA foi empregado e descrito pela primeira vez em 1975 por Rüzicka e 

Hansen [15], sendo neste caso acoplada a detectores de absorção molecular. Este sistema de 

análise surgiu como alternativa promissora e atrativa, por oferecer diversas vantagens frente 

às metodologias estacionárias, podendo-se destacar, a elevada frequência de amostragem, o 

consumo reduzido de reagentes e amostras e a baixa geração de resíduos. Desde então, o 

sistema FIA tem sido explorado na análise de inúmeras substâncias, sendo acoplado com 

sucesso às diversas técnicas analíticas, como absorção atômica, fluorescência, 

quimiluminescência, potenciometria, voltametria e amperometria [15]. 

A detecção amperométrica pode ser conceituada simplificadamente como um sistema 

voltamétrico que opera a potencial constante [33]. Assim, a análise permite que as espécies 

sob investigação apresentem processos eletroquímicos característicos no potencial 

selecionado. Este tipo de detecção é a mais utilizada em sistemas em fluxo e, normalmente, 

exibem uma baixa corrente capacitiva (corrente gerada na formação da dupla camada elétrica 
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existente entre a superfície do eletrodo e a solução) pouco tempo após o início do 

experimento, o que permite medidas de correntes faradaicas (corrente decorrente dos 

processos eletroquímicos apresentados pelo analito) de menor magnitude e análises de 

compostos com baixos limites de detecção. Todavia, uma importante limitação associada a 

esse modo de detecção está relacionada à baixa estabilidade dos sinais eletroquímicos obtidos 

quando determinados compostos são analisados, tais como os fenólicos. Tal fato compromete 

a repetibilidade da resposta e inevitavelmente a reprodutibilidade dos resultados. A 

estabilidade do sinal observado é governada pela taxa de transferência de elétrons entre o 

eletrodo e a espécie eletroativa que se encontra na interface eletrodo-solução, sendo esta 

fortemente influenciada pelas condições da superfície do eletrodo. Quando um analito e/ou 

produtos de processos eletroquímicos sofridos por este adsorvem ou eletropolimerizam na 

superfície do eletrodo de modo irreversível ou quase irreversível, a taxa de transferência de 

carga entre o eletrodo e a espécie eletroativa pode ser afetada, interferindo significativamente 

no sinal eletroquímico coletado, fenômeno este conhecido como contaminação e/ou 

passivação da superfície do eletrodo. Este inconveniente apresentado pela amperometria 

convencional (a potencial constante) foi contornado quando está detecção passou a ser 

operada de modo pulsado. Neste caso, mais de um pulso de potencial é aplicado de maneira 

sequencial e contínua ao eletrodo de trabalho, permitindo a utilização de um ou mais destes 

pulsos para efetuar a limpeza eletroquímica e ativação do eletrodo durante a execução do 

experimento, evitando ou diminuindo os fenômenos de contaminação e/ou passivação de sua 

superfície, obtendo, assim, respostas estáveis por um período de tempo maior [15]. 

Diversos equipamentos foram lançados no mercado apresentando softwares que 

permitem a aplicação da amperometria pulsada, no entanto a aquisição do sinal fica restrita a 

apenas um dos pulsos de potencial, limitando a potencialidade da detecção no que tange ao 

monitoramento dos resultados nos demais pulsos. A empresa Metrohm - Eco Chemie 

disponibiliza comercialmente potenciostatos que, controlados através do software GPES, 

permitem a aplicação e aquisição de sinal para até 10 pulsos de potencial. Desta forma, é 

possível não apenas realizar a limpeza do eletrodo de trabalho, mas monitorar o 

comportamento das espécies sob investigação em vários potenciais, o que agrega um volume 

maior de informações ao desenvolvimento da metodologia, além de viabilizar a detecção de 

mais de uma espécie simultaneamente quando estas apresentam processos de oxidação e/ou 

redução em potenciais distintos.  

A FIGURA 2 permite visualizar o funcionamento do software GPES na detecção 

MPA de uma solução do fármaco CBZ. Analisando a imagem, percebe-se do lado esquerdo a 
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existência de uma barra de funções (A) onde é possível selecionar até 10 pulsos de potencial 

(B) para serem utilizados na detecção dos analitos eletroativos, sendo cada um destes 

aplicados de maneira independente (C) e por tempos variáveis (D), tendo 30 ms como 

limitação inferior imposta pelo software desta empresa a este parâmetro. Verifica-se, ainda, 

que todos os potenciais podem ser monitorados (E), uma vez que basta selecionar a opção de 

(y) para ver o sinal amperométrico ou a opção (n) quando não se deseja monitorar a resposta 

eletroquímica. Os dados referentes aos pulos de potencial que foram selecionados em (y) são 

exibidos na forma de um amperograma (gráfico apresentado na Figura de corrente vs tempo). 

Do lado direito da figura podem ser observados estes amperogramas obtidos quando os 10 

(dez) pulsos de potencial diferentes são aplicados, sendo apenas 5,0 (cinco) deles 

selecionados para leitura da corrente. Os demais pulsos de potencial (não monitorados) foram 

aplicados para diminuir a corrente capacitiva gerada quando se tem grandes variações de 

potenciais na detecção MPA. Os amperogramas da MPA em FIA mostram a detecção de três 

injeções consecutivas de soluções de CBZ na concentração 1,0x10
-4

 mol L
-1

, apresentando 

corrente de processos de oxidação em 0,6, 1,0 e 1,6 V e de redução em -0,8 e 1,2 V. O 

detalhamento maior destas respostas será apresentado nos item de resultados e discussão deste 

trabalho. 

 

 

FIGURA 2 - Imagem do funcionamento do software GPES, na detecção MPA em FIA de três 

injeções consecutivas de soluções de CBZ na concentração 1,0x10
-4

 mol L
-1

. Sendo: (A) barra de 

funções, (B) número de pulsos de potencial aplicados, (C) escolha de cada pulso de potencial, (D) 

tempo de duração de cada pulso e (E) opção de monitoramento dos amperogramas. 
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A detecção MPA em FIA ainda é pouco explorada como método de análise quando 

comparada aos demais métodos eletroanalíticos, o que em parte pode ser justificado pela 

escassez de fundamentos teóricos encontrados em literatura a respeito do seu funcionamento. 

Recentemente, DOS SANTOS e colaboradores publicaram uma revisão abordando as 

potencialidades e aplicações da MPA em FIA [15], além de discutirem detalhadamente os 

parâmetros mais importantes da técnica. Entre eles estão à variação da vazão do eletrólito e do 

volume de amostragem (alça) em relação ao sistema FIA, além do tempo de duração dos 

pulsos de potenciais aplicados na detecção, limpeza e ativação da superfície do eletrodo de 

trabalho. Uma breve abordagem destes termos é apresentada a seguir baseada na revisão 

relatada sobre MPA em FIA. 

 

1.2.2.1 Variação da vazão no sistema FIA 

 Cabe salientar, previamente, que os termos fluxo e vazão são frequentemente 

utilizados como sinônimos e devem ser interpretados como o volume de solução 

transportadora que atinge o detector, acoplado ao sistema em fluxo, por unidade de tempo. No 

entanto, o termo vazão é mais adotado para identificar este parâmetro.  

Experimentalmente observa-se que a elevação da vazão do sistema FIA promove 

aumento do sinal de corrente detectado, mantendo-se todas as outras variáveis constantes. Tal 

fato pode ser explicado pela diminuição da espessura da camada de difusão de Nernst frente o 

aumento da vazão, visto que assim, a distância que o analito precisa percorrer entre a interface 

estagnada da solução até a superfície do eletrodo (camada de difusão de Nernst) diminui. 

Diante disso, um número maior de espécies por intervalo de tempo atinge este ponto e exibe 

processos eletroquímicos característicos, elevando a corrente detectada. No entanto, esta 

elevação apresenta um limite, no qual a espessura da camada de difusão não se altera mais 

frente ao incremento de vazão, sendo irrelevante o aumento de fluxo a partir deste ponto em 

relação ao valor de corrente detectada. Um detalhe experimental relevante está associado à 

discreta diminuição do sinal quando a vazão é elevada excessivamente, tal observação não se 

encontra discutida em literatura, mas pode ser justificada pela remoção muito rápida das 

espécies do analito da superfície do eletrodo. 

Outro ponto importante a ser considerado na otimização deste parâmetro está 

relacionado ao perfil do sinal obtido a partir de determinados valores de vazão, assim, vazões 

muito expressivas podem promover a distorção dos picos obtidos, conduzindo a 

interpretações errôneas diante dos resultados adquiridos através da análise. Tal fato ocorre 

porque o analito, nesta situação, não permanece tempo suficiente na superfície do eletrodo 
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sofrendo os processos eletroquímicos que conduzem a um volume de dados (pontos no 

gráfico) necessários para obtenção de um sinal bem definido. Na prática foi observado que os 

picos são bem formados quando apresentam, no mínimo, 20 pontos.  

 Ainda em relação à variação da vazão do sistema, no caso da detecção MPA, quando 

espécies eletroativas exibem mais de um processo eletroquímico que apresentam relação de 

dependência entre si (reversível ou quase-reversível), um determinado potencial (gerador) 

pode ser utilizado para gerar espécies que efetivamente serão alvos da detecção realizada em 

outro potencial (coletor). Este tipo de possibilidade é importante porque aumenta a 

intensidade de sinal obtido se comparado a situações onde apenas um dos processos pode ser 

monitorado. Em casos desta natureza, a vazão do sistema FIA deve ser cuidadosamente 

avaliada, visto que sua elevação pronunciada pode retirar as espécies geradas da superfície do 

eletrodo antes que sejam detectadas pelo potencial coletor. Desta forma, vazões menos 

intensas podem conduzir a sinais mais expressivos. 

 

1.2.2.2 Variação do volume de amostragem 

O volume de amostragem é determinado pelas dimensões da alça que se adota para 

realizar a injeção de amostras ao percurso analítico, sendo que, em sistema FIA, normalmente 

variam de 10 a 500 µL. O volume de injeção está intimamente relacionado com a magnitude 

de sinal obtido, visto que a inserção de mais amostra ao sistema permite que uma quantidade 

maior de espécies atinja a superfície do eletrodo promovendo a elevação do sinal.  Como a 

resposta do sinal amperométrico é, normalmente, coletada pelo pico de corrente, tal 

comportamento persiste até que um patamar seja alcançado e a resposta passa a se apresentar 

com pico de intensidade constante, porém a área do pico transiente sempre aumenta.  

Este fenômeno de alteração da resposta do pico de corrente pode ser explicado pelo 

efeito de dispersão ao qual a amostra está suscetível no decorrer do percurso que se estende 

do injetor ao detector. A dispersão é uma característica intrínseca das análises em sistemas por 

injeção em fluxo, visto que, ao ser inserida no percurso analítico, a amostra é imediatamente 

afetada por um gradiente de concentração que surge em suas extremidades, sendo este efeito 

menos expressivo quanto maior for o volume de injeção. No entanto, a partir de determinadas 

magnitudes, a dispersão que ocorre nas extremidades da zona da amostra deixa de afetar sua 

região central e um sinal analítico constante passa a ser observado. Além disso, deve-se levar 

em consideração que distâncias maiores entre o injetor e o detector, potencializam o efeito de 

diluição.  
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Entretanto, a busca por sinais mais expressivos através da utilização de alças de 

amostragem de grande volume exige um tempo superior para que toda a amostra passe pelo 

detector, o que pode comprometer a frequência analítica e agravar os fenômenos de 

passivação e/ou contaminação da superfície do eletrodo de trabalho, além de promover maior 

geração de resíduos devido ao consumo extra de reagentes. Além disso, a seleção de uma alça 

de amostragem não deve ser realizada de maneira pontual e isolada, uma vez que a 

diminuição deste parâmetro implica numa menor zona central de amostra atingindo o detector 

e, desta forma, a vazão precisa ser inferior para que haja tempo suficiente para aquisição dos 

dados necessários para obtenção de um sinal bem definido.  

 

1.2.2.3 Variação do tempo de aplicação dos pulsos de potencial  

 O tempo ideal de duração de um pulso de potencial depende primariamente da 

finalidade a que se destina. Para detecção, normalmente, são adotados tempos reduzidos, uma 

vez que geram sinais mais intensos quando a vazão não é suficiente para repor as espécies na 

superfície do eletrodo. Em contrapartida, para efetuar a limpeza e reativação da superfície do 

eletrodo de trabalho, usualmente, os potenciais são aplicados por um período maior, visto que 

desta forma a renovação da superfície do eletrodo é mais eficiente. Esta é apenas uma visão 

geral e simplificada em relação ao tempo de duração dos pulsos de potencial, sendo que a 

otimização deste parâmetro deve ser efetuada levando-se em consideração particularidades de 

cada analito eletroativo investigado. 

 Nesse sentido, vale lembrar que o sinal amperométrico monitorado durante a aplicação 

de cada pulso de potencial é obtido por meio da diferenciação das respostas associadas a duas 

componentes de corrente, a faradaica (IF), que é proveniente do processo de transferência de 

carga na superfície do eletrodo e por isso depende da presença de espécies eletroativas, e a 

capacitiva (IC), que é originada a partir do carregamento necessário para criação da dupla 

camada elétrica sempre que um pulso de potencial é aplicado. Tanto a IC quanto a IF serão de 

magnitude elevada no início da aplicação do pulso de potencial. No entanto, a IC diminui 

rapidamente (de forma exponencial, IC α e
-t
) com o tempo de aplicação do pulso, já a IF 

apresenta um decréscimo mais lento, sendo dependente da velocidade do transporte de massa 

do analito à superfície do eletrodo. Em condições estacionárias, o decréscimo é diretamente 

proporcional à raiz quadrada do tempo de aplicação (IF α t
-1/2

), porém em detecções 

amperométricas acoplada a sistemas FIA, como a corrente esta sendo continuamente medida, 

a contribuição da IC é a mesma antes, durante e após a passagem da zona da amostra, 

consequentemente, durante todos estes intervalos é possível monitorar apenas a contribuição 
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da IF para o sinal amperométrico. Desta forma, se a reposição das espécies eletroativas à 

superfície do eletrodo de trabalho não for suficiente, um menor tempo de aplicação do pulso 

de potencial acaba gerando respostas mais expressivas, visto que assim, tem-se a IF mais 

elevada possível e a IC, apesar de maior, permanece constante.  

 Em situações onde as espécies investigadas exibem mais de um processo 

eletroquímico e existe relação de dependência entre os mesmos, seja reversível ou quase-

reversível, a MPA permite o monitoramento de cada um destes processos isoladamente. 

Nestes casos, o tempo de aplicação do pulso de potencial destinado a acompanhar cada um 

dos processos deve ser avaliado em função do pulso de potencial que será destinado à 

detecção do analito. Isso porque um tempo menor de aplicação no pulso de potencial gerador 

produz um sinal mais expressivo para este, todavia, esta ação implica numa menor quantidade 

de espécies geradas para uma possível detecção em outro potencial (coletor). Dessa forma, a 

decisão em situações desta natureza é dependente da finalidade da metodologia em 

desenvolvimento. Normalmente, tem-se observado baixos limites de detecção quando é 

adotada a detecção pelo pulso de potencial coletor, além desta opção poder oferecer menos 

interferentes, como no caso da determinação indireta de dopamina na presença de altas 

concentrações de ácido ascórbico [28]. Na opção de detecção indireta é interessante adotar 

tempos maiores (a magnitude deve ser estudada caso a caso) para o pulso de potencial gerador 

e tempos menores para o pulso de potencial coletor, uma vez que desta forma os sinais podem 

ser mais expressivos. 

 

1.3 Eletrodo de diamante dopado com boro 

O diamante é conhecido desde o ano 3.000 a.C. como um material exótico, 

indestrutível, de brilho atraente e ocorrência natural rara, estando sempre associado à sorte, 

riqueza, deslumbramento e ostentação. Propriedades como a elevada dureza e resistência 

mecânica, além de uma impressionante estabilidade frente a ataques químicos caracterizam 

este material como excepcional na natureza e justificam todo o fascínio despertado no ser 

humano. Em 1772, Lavoisier pesquisou sua composição química e concluiu que era 

constituído unicamente de carbono [14, 34-36] 

Apesar das propriedades invejáveis, o diamante levou muito tempo para atrair a 

atenção dos eletroquímicos, uma vez que por apresentar disponibilidade muito limitada, 

exigindo condições de altíssima pressão e temperatura para confecção artificial, além de ser 

um isolante natural por excelência, transmitia a ideia de inaplicabilidade para produção de 

eletrodos. Todavia, dois grandes avanços mudaram este panorama, o primeiro ocorreu em 
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1963 quando o boro foi incorporado ao diamante gerando um material semicondutor, o 

diamante dopado com boro (DDB), que tem a resistência elétrica vinculada ao grau de 

dopagem. O segundo foi realizado no Japão em 1982, quando uma técnica mais simples, 

versátil e menos dispendiosa foi desenvolvida para produção de filmes de diamante de boa 

qualidade. Assim, a utilização do diamante passou a ser viável e altamente explorada [14, 34-

36]. 

A versátil síntese desenvolvida pelos japoneses ficou conhecida como deposição 

química a partir da fase vapor (CVD, do inglês chemical vapor deposition), sendo baseada na 

deposição de um filme de diamante em diferentes tipos de substrato como, silício, tungstênio, 

molibdênio, titânio, grafite, carbono vítreo e até mesmo o próprio diamante, por meio da 

ativação de uma fase gasosa, normalmente uma mistura de metano e hidrogênio, quando são 

inseridas em um reator. Além do metano, pode-se adotar como fonte de carbono o metanol, 

acetona, etanol ou outros compostos orgânicos voláteis que apresentem boa resistência 

mecânica, coeficiente de dilatação semelhante ao do filme de diamante e resistência à 

temperatura utilizada no reator [14, 34-36]. Em relação ao dopante, que deve ser inserido no 

reator juntamente com o substrato e fase gasosa, o mais utilizado é o boro, numa concentração 

que varia de 10 a 20.000 ppm. Entretanto, diversos compostos podem ser adotados para esta 

finalidade, entre eles o enxofre, nitrogênio, fósforo e lítio. Após o crescimento do filme de 

DDB, uma etapa fundamental na montagem do eletrodo é o estabelecimento do contato 

elétrico, o que normalmente é feito com índio/gálio, gálio, subcamada de titânio, ou ainda 

pastas de prata, ouro ou ouro/gálio. Em seguida, o isolamento de todas as partes do eletrodo é 

imprescindível para garantir que somente a superfície de DDB fique exposta à solução de 

análise [34].  

O aprimoramento dos eletrodos de DDB despertou o interesse dos pesquisadores e o 

material passou a ser altamente explorado a partir do final da década de oitenta do século 

passado, o que acabou por revelar propriedades eletroquímicas extremamente atrativas, frente 

aos eletrodos até então adotados. Dentre estas características, destaca-se a extensa janela 

eletroquímica em diversos meios, sensibilidade adequada para detecção de várias espécies 

químicas, alta resistência a condições agressivas, baixa e estável corrente capacitiva e, 

principalmente, a elevada reprodutibilidade de resposta, que está relacionada com a baixa 

susceptibilidade à fenômenos de contaminação e passivação que são recorrentes em 

eletroquímica, desta forma, o eletrodo de DDB tornou-se uma extraordinária ferramenta 

analítica [14, 34-37]. O tratamento da superfície do eletrodo de DDB pode influenciar 
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consideravelmente o comportamento de espécies eletroativas sobre o mesmo, devido à 

importância desse processo um tópico especial para esse assunto será abordado a seguir. 

 

1.3.1 Tratamento da superfície do eletrodo de DDB 

O comportamento eletroquímico do eletrodo de DDB é determinado por suas 

propriedades físicas, químicas e eletrônicas, e estas, por sua vez, são profundamente 

influenciadas pela quantidade e tipo de dopante, fatores morfológicos e defeitos no filme, 

presença de impurezas, orientação cristalográfica e terminação da superfície do eletrodo [35]. 

Após confecção, o eletrodo de DDB possui várias destas características constantes. Todavia a 

superfície do material é continuamente alterada seja por exposição ao ar ou aos próprios 

processos catódicos e anódicos dos quais participa. Desta forma, resultados 

consideravelmente diferentes podem ser obtidos de acordo com a estrutura terminal do 

eletrodo e por este motivo, vários estudos têm sido realizados no intuito de se avaliar o perfil 

das respostas eletroquímicas em função da natureza da superfície do eletrodo de DDB [35-

40]. 

A terminação em hidrogênio confere ao eletrodo propriedade hidrofóbica, enquanto a 

terminação em oxigênio atribui tendência hidrofílica. Ao desenvolver uma metodologia 

analítica empregando o eletrodo de DDB, um ensaio fundamental é a avaliação da influência 

da superfície do material sobre o comportamento eletroquímico apresentado pelas espécies em 

estudo, uma vez que os perfis exibidos são imprevisíveis. Essas superfícies podem ser obtidas, 

reversivelmente, através da redução e oxidação da água, sendo o processo catódico 

responsável pela geração da superfície hidrofóbica (terminação em hidrogênio) e o anódico 

conferindo superfície hidrofílica (terminação em oxigênio) [34, 35, 40]. Portanto, de acordo 

com SALAZAR-BANDA e colaboradores, em trabalho publicado em 2010, o pré-tratamento 

catódico ideal para ativar eletroquimicamente os eletrodos de DDB sem promover nenhuma 

degradação física em sua superfície é de – 9 C cm
-2

, sendo este processo revertido 

anodicamente pela aplicação de + 5 C cm
-2

. Estes tratamentos devem ser realizados em 

soluções aquosas de ácido sulfúrico 0,5 mol L
-1

 [40]. 

Finalmente, após abordagem de todos os parâmetros da metodologia eletroanalítica em 

fluxo que será aplicada neste trabalho, um histórico sobre o controle de qualidade de 

medicamentos e das metodologias analíticas descritas em literatura para os fármacos que 

serão investigados são apresentados nos próximos tópicos. 
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1.4 Controle de qualidade de medicamentos 

 A prática do controle de qualidade é ancestral, no entanto a idéia mais moderna de 

execução desta atividade pode ser dividida em duas grandes fases, tendo como limite a 

revolução industrial. Antes deste fato histórico, o controle era realizado através da inspeção de 

cada item produzido, ação que demandava tempo, mas que atendia as necessidades de uma 

produção artesanal e em pequena escala. Porém, após a revolução industrial a manufatura 

assumiu proporções suntuosas, onde o controle por inspeção tornou-se impraticável e passou a 

ser realizado de modo estatístico [41].  

A importância e o impacto do controle de qualidade acompanharam o crescimento 

vertiginoso apresentado pelo setor industrial, passando a ser prática essencial para 

sobrevivência de uma empresa num ambiente altamente competitivo, onde produzir em 

grande quantidade, num espaço curto de tempo e com elevado padrão de qualidade é 

fundamental. Todavia, enquanto para muitos produtos esta é uma questão de competitividade, 

no campo da saúde deve ser obrigatoriamente atendida e o não cumprimento das 

especificações estipuladas por legislações que regulamentam o setor acarreta sérias sanções 

penais prevista em Lei ao seu fabricante [41]. 

Neste sentido, torna-se importante mencionar que o controle de qualidade de 

medicamentos faz parte de um processo bem mais amplo conhecido como boas práticas de 

fabricação (BPF) que tem como objetivo principal a produção rotineira de medicamentos com 

elevado padrão de qualidade. Sendo todo este sistema amparado e regulamentado pela 

resolução da diretoria colegiada (RDC) número 210 da ANVISA. Segundo esta resolução, 

todos os insumos farmacêuticos devem ser submetidos a análises criteriosas que comprovem 

sua qualidade antes de serem disponibilizados para a produção. O mesmo cuidado e 

posicionamento é adotado em relação ao produto acabado, sendo sua liberação para o 

mercado condicionada à comprovação de suas características em conformidade com os 

parâmetros especificados, sendo esta a essência do controle de qualidade [42]. 

 Os ensaios realizados no CQ devem ser conduzidos com base em referências oficiais. 

No Brasil, este suporte é fornecido pela Farmacopeia Brasileira 5ª edição (FB), que agrega 

normas, especificações e metodologias que devem ser adotadas no controle de qualidade, 

sendo estas informações distribuídas entre métodos gerais e monografias. Caso a farmacopeia 

nacional não possua referência para execução dos ensaios, o controle de insumos e produtos 

farmacêuticos pode ser efetuado com base em monografia oficial, em sua última edição, 

apresentada por compêndios internacionais de mesma natureza, ou ainda, através de 

metodologias devidamente validadas [43]. 
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Um ensaio extremamente importante dentro do CQ é o doseamento de princípio ativo 

realizado em matéria-prima e produto acabado, uma vez que esta análise está associada ao 

principal componente da formulação e uma inconformidade acusada por este procedimento 

em relação ao teor de ativo no produto final conduz, inevitavelmente, a um reprocesso ou 

descarte do lote em quarentena (período entre a produção do lote e a comprovação analítica de 

sua qualidade). No caso da matéria-prima, como o insumo geralmente se encontra com 

elevada pureza, as monografias muitas vezes propõem metodologias simples para os ensaios 

de teor, baseadas em técnicas clássicas como as volumetrias ou em métodos instrumentais 

menos complexos como a espectrofotometria [43]. Em contrapartida, estes mesmos ensaios 

realizados em produto acabado são, frequentemente, propostos com metodologias mais 

sofisticadas, uma vez que o fármaco encontra-se disperso numa matriz que apresenta diversos 

outros compostos com considerável capacidade interferente.  

Após uma análise geral da FB, percebe-se que a maior parte das metodologias 

analíticas recomendadas pelas monografias no que tange aos ensaios de teor em produto 

acabado é baseada em técnicas cromatográficas, principalmente a líquida de alta eficiência 

com detecção por ultravioleta (HPLC-UV). Esta observação pode ser atribuída às inúmeras 

vantagens apresentadas por estas metodologias, destacando-se, entre elas, a elevada robustez e 

reprodutibilidade analítica que são imprescindíveis no âmbito regulamentador. Todavia, como 

já mencionado, a elevada geração de resíduos e a possibilidade de comprometimento 

ambiental destas análises, configuram-se como inconvenientes preocupantes. Desta forma, o 

desenvolvimento de metodologias analíticas robustas, de menor custo e reduzida geração de 

resíduos constitui-se num campo amplo e atraente de pesquisa. Portanto, devido às 

necessidades supracitadas e as vantagens econômicas e ambientais apresentadas pelos 

métodos eletroanalíticos em fluxo usando eletrodo de DDB, abrem-se grandes perspectivas 

para o CQ de fármacos eletroativos por estes métodos, os quais ainda não são, até o presente 

momento, descritos na FB ou outros compêndios internacionais.  

 

1.5 Citrato de sildenafila (Viagra
®
) 

O mecanismo fisiológico da ereção do pênis envolve a liberação de óxido nítrico (NO) 

nos corpos cavernosos durante o estímulo sexual. O NO, ao se ligar a receptores da enzima 

guanilato ciclase, promove a elevação dos níveis de guanosina monofosfato cíclica (cGMP), 

que por sua vez, estimula o relaxamento da musculatura lisa do corpo cavernoso culminando 

num maior influxo de sangue para o pênis, causando a ereção. O citrato de sildenafila (CS) é 

um inibidor potente e seletivo da enzima fosfodiesterase tipo 5 (PDE5), que age na 
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degradação da cGMP nos corpos cavernosos do pênis. Desta forma, a administração do 

fármaco permite que se tenham ereções melhores e mais duradouras [3, 44-46].
  

O CS, designado quimicamente como citrato de 1-[[3-(6,7-diidro-1-metil-7-oxo-3-

propil-1H-pirazol-[4,3-d]pirimidin-5-il)-4-etóxifenil]sulfonil]-4-metilpiperazina, é o princípio 

ativo do Viagra
®
, medicamento pioneiro no tratamento da disfunção erétil que foi lançado no 

mercado pela Pfizer em 1998 [2, 3, 10]. A fórmula estrutural deste fármaco está representada 

na FIGURA 3. 

 

 

FIGURA 3 - Fórmula estrutural do citrato de sildenafila
[16]

. 

 

O medicamento obteve elevada aceitação pelos pacientes, alcançando seis milhões de 

prescrições no primeiro semestre após sua introdução no mercado, sendo até hoje um dos 

mais vendidos em todo o mundo, gerando bilhões de dólares em receita [2, 3, 11, 12].
 
Em 

decorrência a esta demanda, o Viagra
® 

se posiciona entre os medicamentos mais adulterados e 

falsificados
 
do mercado brasileiro [2, 4, 5], o que pode conduzir a casos de reações adversas 

graves, visto que estes medicamentos apresentam qualidade duvidosa. 
 
Associado a isso, em 

junho de 2010 a Pfizer teve a patente de fabricação do Viagra
®

 expirada no Brasil, permitindo 

que vários laboratórios farmacêuticos e farmácias magistrais pudessem produzir e 

comercializar medicamentos genéricos, similares e manipulados no País [11].  

Estas diversas denominações adotadas para um mesmo medicamento, muitas vezes, 

são interpretadas de maneira errônea. Assim, medicamento referência é o produto inovador, 

cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão 

federal competente. Já o medicamento genérico é aquele semelhante a um produto de 

referência, que se pretende ser com este intercambiável, produzido após a expiração ou 

renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, apresentando os 

mesmos ativos e excipientes. Cabe ressaltar que, os medicamentos genéricos devem 
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comprovar a sua eficácia, segurança e qualidade e ser identificado pelo nome dos princípios 

ativos. O medicamento similar contém os mesmos princípios ativos que o produto 

farmacêutico de referência, entretanto pode diferir em relação aos excipientes e não precisa 

ser submetido aos testes de bioequivalência e biodisponibilidade que auxiliam na 

comprovação da segurança, eficácia e qualidade, além de serem sempre identificados por 

nome comercial ou marca [47]. Finalmente, o medicamento manipulado é aquele produzido 

em farmácia magistral a partir de uma prescrição, destinada a um paciente individualizado, 

sendo sua produção normatizada pela ANVISA através da resolução 67 de 2007 [9]. 

Até o momento, não há registro de métodos oficiais para o controle de qualidade do 

CS na Farmacopeia Brasileira, bem como em compêndios internacionais de mesma natureza. 

Neste contexto, torna-se fundamental o desenvolvimento de metodologias analíticas que 

atendam a todas as vertentes farmacêuticas do mercado, permitindo que o controle de 

qualidade deste medicamento seja efetuado com eficiência e maior proteção à saúde dos 

pacientes seja assegurada. Na literatura podem ser encontradas diversas metodologias 

descritas para identificação, caracterização e quantificação do CS em várias matrizes. Os 

principais trabalhos estão compilados na TABELA 1. 

 

TABELA 1: Principais trabalhos descritos para determinação, identificação ou caracterização de CS 

Técnica Empregada Referências bibliográficas 

HPLC-UV
a 

 [4, 44, 45, 46, 54-62] 

HPLC-MS
b 

 [3, 63-65] 

Eletroquímica [16, 48-53] 

CG-MS
c 

[10,66]  

CEM
d 

[67] 

RMN
e
 [68] 

Espectroscopia UV/VIS  [2, 69-72] 

Difração de Raio-X [73] 

Dispersão de Rayleigh [74] 

Eletroforese Capilar [75] 

a 
Cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por ultravioleta 

b 
Cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por espectrometria de massas 

c 
Cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massas 

d 
Cromatografia eletrocinética micelar 

e
 Ressonância magnética nuclear de 

1
H, 

13
C e 

15
N 
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A TABELA 1 ratifica a ideia de que a HPLC-UV é altamente explorada para o 

desenvolvimento de metodologias analíticas, sendo a mais descrita dentre os trabalhos 

científicos relacionados ao CS. Apesar das inúmeras vantagens apresentadas por esta técnica, 

a utilização de uma ferramenta de separação de alto custo e grande geração de resíduos para 

determinar apenas um ativo em amostras farmacêuticas é questionável, podendo muitas vezes 

ser dispensada. Neste contexto, as técnicas eletroanalíticas, devido às diversas vantagens que 

possuem, podem ser encaradas como alternativa atrativa e promissora para utilização não 

somente em indústrias farmacêuticas, mas também em farmácias de manipulação onde a 

aplicação de técnicas cromatográficas pode ser inviável em função do alto custo. 

Contudo, poucos métodos baseados na detecção electroquímica de CS estão descritos 

na literatura. O primeiro trabalho desenvolvido para esta finalidade foi publicado por 

BERZAS e colaboradores em 2000, onde a voltametria de onda quadrada (VOQ) foi 

associada a técnicas de pré-concentração e redissolução voltamétrica sobre eletrodos de 

mercúrio de gota pendente. A quantificação do analito foi efetuada em amostras farmacêuticas 

[48]. Quatro anos depois, o mesmo grupo de pesquisa publicou outro trabalho onde, através 

das mesmas técnicas, o fármaco foi determinado em fluidos biológicos, apresentando em 

ambos os casos limites de detecção (LD) na ordem de nmol L
-1 

[49]. Ainda em 2004, ÖZKAN 

e colaboradores descreveram um estudo do comportamento eletroquímico do CS sobre o 

eletrodo de carbono vítreo. O perfil observado por estes autores foi próximo ao obtido no 

presente trabalho sobre DDB e será discutido no tópico 4.2.1. Além disso, a metodologia foi 

otimizada e aplicada na determinação de CS em formulações farmacêuticas. Os resultados de 

doseamento obtidos pelo método proposto foram próximos aos valores rotulados pelos 

fabricantes dos medicamentos [50].  Recentemente, outros trabalhos foram desenvolvidos 

para determinação de CS em formulações farmacêuticas. TYSZCZUK e colaboradores 

associaram a VOQ à técnicas de pré-concentração seguida de redissolução catódica, sendo 

aplicadas sobre eletrodo de carbono vítreo modificado com filme de chumbo. Esta associação 

permitiu a obtenção de um LD de 9,0x10
-10

 mol L
-1

 [51]. O eletrodo de diamante foi 

explorado sob duas condições, uma apresentando dopagem com boro (DDB) e utilizando a 

voltametria de pulso diferencial [16] e outra sob a forma de pasta de diamante (pó do material 

misturado com óleo de parafina) aplicando-se a VOQ [52]. Em ambos os casos, as 

propriedades do diamante permitiram o desenvolvimento de metodologias eletroanalíticas de 

elevada sensibilidade e repetibilidade. Cabe destacar ainda, que um método potenciométrico 

de membrana íon seletiva foi desenvolvido para determinação de CS em amostras 

farmacêuticas e em fluídos biológicos. Neste trabalho dois sensores foram construídos e 
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avaliados, sendo baseados na formação de complexos de associações iônicas de CS com 

tetrafenilborato de sódio ou com ácido fosfomolíbdico, sendo ambos suportados em 

membrana de policloreto de vinila. Os limites de detecção obtidos foram da ordem de µmol L
-

1
 [53].  

Ainda assim, esses estudos eletroanalíticos apresentam características que podem e 

devem ser melhoradas no intuito de se obter um método mais prático e eficiente para a análise 

de rotina em laboratórios farmacêuticos. Dentre estas peculiaridades destaca-se, a necessidade 

de modificação do eletrodo de trabalho (método potenciométrico e eletrodo modificado com 

filme de Pb), a utilização de eletrodos com considerável potencial tóxico (mercúrio e chumbo) 

e parâmetros analíticos, principalmente, no que tange a baixa reprodutibilidade e frequência 

analítica, situações observadas em boa parte dos trabalhos apresentados. 
 
 

Uma maneira de superar as adversidades dos métodos eletroquímicos desenvolvidos 

até o momento está sendo proposta no presente trabalho, que visa desenvolver e validar uma 

metodologia baseada na detecção MPA acoplada ao sistema FIA para determinação do CS, 

pela primeira vez, em todos os tipos de formulações farmacêuticas comercializadas 

atualmente no mercado. 

 

1.6 Carbamazepina (Tegretol
®
) 

A Carbamazepina (CBZ), descrita quimicamente como 5H-Dibenz[b,f]azepina-5-

carboxamida, é o princípio ativo do Tegretol
®

, medicamento de referência produzido e 

comercializado pela Novartis. Este fármaco foi descoberto em 1953 pelo químico Walter 

Schindler quando trabalhava para uma das empresas precursoras da Novartis, a J. R. Geigy, 

todavia somente em 1962 sua eficácia foi comprovada, sendo introduzido no mercado como 

anticonvulsivante. Atualmente a CBZ é o fármaco de primeira escolha e o mais prescrito 

como anticonvulsivante, antiepiléptico e estabilizador de humor, principalmente para o 

transtorno bipolar. Além disso, é amplamente utilizado no tratamento da neuralgia do nervo 

trigêmeo, da esquizofrenia, da abstinência a etanol, no comportamento psicótico associado a 

demências e no estresse pós-traumático [13, 76-78]. A fórmula estrutural da CBZ está 

representada na FIGURA 4. 



21 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Fórmula estrutural da Carbamazepina
[43] 

 

As substâncias químicas quando utilizadas no preparo de medicamentos devem 

possuir eficácia terapêutica e segurança nas doses prescritas. Entretanto, todos os fármacos 

têm potencial para causar efeitos tóxicos, principalmente os que apresentam estreita margem 

de segurança, cuja dose terapêutica é próxima da tóxica, conhecidos como de baixo índice 

terapêutico [9, 79]. A CBZ recebe esta classificação, uma vez que seu nível sérico terapêutico 

varia apenas de 4 a 12 µg mL
-1

 e em concentrações acima de 15 µg mL
-1 

pode acarretar 

efeitos secundários altamente nocivos, tais como convulsões, insuficiência respiratória, 

disfunção cardíaca, coma e até morte [80-82]. Desta forma, o controle de qualidade de 

medicamentos que apresentam este fármaco como princípio ativo deve ser rigoroso, o que 

requer a aplicação de metodologias analíticas de elevada robustez e confiabilidade.  

 A Farmacopeia Brasileira [43] preconiza duas técnicas para realização do ensaio de 

doseamento do ativo em formulações farmacêuticas, a espectrofotometria de absorção na 

região do ultravioleta e a baseada em HPLC-UV. Como já mencionado anteriormente para o 

CS, quando se deseja determinar apenas um ativo em amostras farmacêuticas, que também é o 

caso da CBZ, os sistemas cromatográficos podem ser muitas vezes substituídos por outros 

métodos, como os eletroanalíticos. Já a metodologia baseada na espectrofotometria, apesar de 

apresentar custo inferior ao HPLC-UV para execução da análise, possui valor que ainda pode 

ser considerado elevado para farmácias de manipulação, onde a produção ocorre de maneira 

personalizada e em pequena quantidade. Além disso, o método espectroscópico proposto pela 

Farmacopéia Brasileira também faz uso de solvente orgânico e por isso acaba gerando certa 

quantidade de resíduo na análise, o que é um inconveniente. Outro ponto a ser destacado está 

relacionado com a possibilidade de análise em fluidos biológicos, que para ser executada 

através das técnicas acima necessitaria de tratamentos prévios de amostras, como métodos de 

extração e separação do analito [83-86].  
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No mesmo sentido, na literatura encontra-se uma diversidade de técnicas para 

determinação de CBZ em formulações farmacêuticas, fluidos biológicos e águas residuais e 

fluviais, tais como, HPLC-UV [84-90], HPLC-MS [91-94], CG-MS [95,96], 

espectrofotometria [77, 97, 98], cromatografia eletrocinética micelar [99], espectroscopia de 

Raman [100], fluorescência [101], espectrofluorimetria fotoquímica [102], 

quimiluminescência [103]. A maior parte destas metodologias apresenta inconvenientes para 

serem aplicadas em análises de rotina em laboratórios farmacêuticos, de pequeno ou grande 

porte, no que se refere ao alto custo das análises, à elevada geração de resíduos ou ainda, alta 

complexidade de execução. Neste contexto, os métodos eletroanalíticos apresentam-se como 

alternativa altamente atrativa e promissora para utilização em todas as vertentes produtivas do 

mercado, visto que contorna as desvantagens associadas às metodologias oficiais e outras 

propostas em literatura para determinação deste fármaco em formulações farmacêuticas, além 

de apresentar potencial para análise em fluidos biológicos, de maneira rápida e simples, 

devido ao comportamento eletroquímico singular da CBZ. 

Apesar das possibilidades oferecidas pelas técnicas eletroquímicas, poucos são os 

métodos para determinação de CBZ descritos na literatura que se baseiam nesta área da 

analítica. Além disso, a maioria dos trabalhos explorou apenas o eletrodo a base de carbono.  

Um desses trabalhos foi descrito, em 1986, por MESSIHA [83], onde desenvolveu 

uma metodologia para quantificação de CBZ em plasma utilizando HPLC com detecção 

eletroquímica através do eletrodo de carbono vítreo, obtendo LD de 4,2x10
-7

 mol L
-1

. 

Recentemente, outros dois estudos foram conduzidos utilizando o mesmo eletrodo de 

trabalho, sendo que em contribuição científica prévia WANG e colaboradores compararam o 

desempenho da voltametria de pulso diferencial com o imunoensaio de fluorescência por 

polarização (IFP) em análises de padrão da CBZ [82]. Segundo os autores, o método 

eletroquímico é equiparável ao ensaio imunológico, apresentando LD na ordem de µmol L
-1

 e 

boa precisão analítica, com desvio padrão relativo (DPR) de 2,35% para 20 medidas. No 

estudo complementar, o grupo de pesquisa aplicou a metodologia eletroquímica desenvolvida 

para análises em amostras biológicas, sendo novamente comparadas com o IFP. Os resultados 

demonstram potencialidade da aplicação do ensaio eletroquímico para esta finalidade, uma 

vez que os resultados obtidos a partir desta técnica foram semelhantes aos provenientes do 

ensaio imunológico [80].  

Usando eletrodos de carbono vítreo e microeletrodos de grafite, porém em solventes 

apróticos, como acetonitrila e dimetilformamida, ATKINS e colaboradores [81] 

desenvolveram uma metodologia eletroanalítica para determinação de CBZ em amostras 
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farmacêuticas e biológicas por meio da voltametria de pulso diferencial, obtendo LD na 

ordem de µmol L
-1

 e DPR variando de 1,1 a 2,3 % (n=3) em ambos os solventes. As análises 

de amostras biológicas apresentaram recuperação entre 98 a 105%. Os ensaios com 

microeletrodos apresentaram elevação do LD, sendo este resultado justificado pelo 

incremento da corrente de fundo frente aplicação de potenciais muito catódicos. 

Cabe mencionar que, no trabalho descrito por KALANUR e SEETHARAMAPPA 

[105], o comportamento eletroquímico da CBZ em eletrodo de carbono vítreo é diferente 

frente ao apresentado por WANG e colaboradores [82]. Tal fato pode estar associado ao 

eletrólito suporte adotado em cada caso. No primeiro trabalho citado, foi utilizado apenas 

tampão fosfato (pH 7,4) como eletrólito e observou-se dois picos de oxidação irreversíveis em 

potenciais de 1,2 e 1,4 V vs Ag/AgCl como eletrodo de referência. Já WANG e colaboradores 

utilizaram como eletrólito suporte uma solução 0,1 mol L
-1

 de tampão perclorato de 

tetrabutilamônio, (C4H9)4NClO4, em acetonitrila (CH3CN) e observaram somente um 

processo anódico, em 1,2 V, além de um processo catódico em -2,2 V com o mesmo eletrodo 

de referência. KALANUR e SEETHARAMAPPA determinaram CBZ em amostras 

farmacêuticas através de voltametria de pulso diferencial com LD de 1,8x10
-6

 mol L
-1

 e DPR 

de 1,36% para 5 medidas. 

Alguns trabalhos utilizaram eletrodos à base de carbono modificados, como o descrito 

por LIU, DUAN e GAO [106], onde desenvolveram uma metodologia eletroquímica 

utilizando eletrodo de pasta de carbono modificado com líquido iônico para determinação de 

CBZ em amostras farmacêuticas, obtendo LD de 9,8x10
-6

 mol L
-1

 e DPR de 3,6% para 10 

análises sequenciais do ativo. KALANUR e colaboradores [107] modificaram o eletrodo de 

carbono vítreo com fulereno (C60) aplicando-o na determinação de CBZ em amostras 

farmacêuticas, urina e plasma por meio da voltametria de pulso diferencial. Os autores deste 

trabalho obtiveram baixo LD, 1,62x10
-8

 mol L
-1

, e boa precisão analítica com DPR entre 

análises de 2,24% para 4 medidas. 

Ainda com eletrodos modificados, VEIGA e colaboradores [13] descreveram uma 

metodologia para quantificação de CBZ, através do método de adição padrão, em amostras de 

água residual e em formulações farmacêuticas. Neste caso, foi adotado o eletrodo de carbono 

vítreo modificado com nanotubos de carbono de paredes múltiplas e a VOQ para detecção 

eletroquímica. As condições proporcionaram LD de 4,0x10
-8 

mol L
-1

 e DPR entre as análises 

de 2,2%. Os ensaios realizados em amostras de água residual apresentaram recuperação de 

96% da CBZ adicionada. Além disso, PRUNEANU e colaboradores [108] caracterizaram um 
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eletrodo de ouro modificado com nanopartículas do compósito ouro-grafeno para utilização 

na detecção de CBZ, obtendo LD de 3,0x10
-6

 mol L
-1

.
  

Os trabalhos baseados em técnicas eletroanalíticas desenvolvidos para determinação 

da CBZ em formulações farmacêuticas e amostras biológicas não exploraram toda a 

potencialidade da área, uma vez que limitaram-se a avaliar basicamente um tipo de eletrodo, 

modificado ou não, através de técnicas voltamétricas de pulso tradicionais. Vários pontos 

podem ser aprimorados nos trabalhos supracitados, principalmente em relação à 

reprodutibilidade, simplicidade e frequência analítica, visto que os processos de modificação 

de eletrodo adotados em vários casos agregam complexidade às metodologias, diminuindo 

sua praticidade e demandando mais tempo para execução do procedimento. Além disso, 

vários destes trabalhos apresentaram desvios padrão relativos que podem ser melhorados 

através da aplicação de eletrodos e técnicas eletroquímicas adequadas, elevando à robustez da 

metodologia e consequentemente a confiabilidade do método. Neste contexto, a associação do 

eletrodo de DDB à detecção MPA em sistemas FIA pode oferecer as condições de 

reprodutibilidade, simplicidade e frequência analítica que ainda faltam para as metodologias 

eletroanalíticas apresentadas até o momento. 



 

 

 

 



24 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver metodologias eletroanalíticas simples, 

de custo reduzido, elevada frequência analítica, baixa geração de resíduos e alta 

reprodutibilidade para determinação de citrato de sildenafila (Viagra
®
) e carbamazepina 

(Tegretol
®
) em formulações farmacêuticas. Para tanto, foi avaliada a detecção amperométrica 

de múltiplos pulsos (MPA) acoplada ao sistema de análise por injeção em fluxo (FIA). Para 

atingir a proposta geral, os objetivos específicos do trabalho consistiram em: 

 Otimizar os parâmetros da detecção MPA em FIA, tais como: eletrólito suporte, 

vazão, volume de amostragem, potenciais de detecção e limpeza e tempos de 

aplicação destes potenciais, 

 Efetuar estudos de adição e recuperação de padrões dos princípios ativos em amostras 

farmacêuticas comerciais, 

 Comparar os resultados de doseamento do citrato de sildenafila em formulações 

farmacêuticas de referência, genérica, similar e manipuladas, obtidos através da 

metodologia proposta, com os provenientes de método cromatográfico (HPLC-UV),  

 Comparar os resultados de doseamento da carbamazepina em formulação farmacêutica 

genérica, obtidos através da metodologia proposta, com os provenientes de método 

oficial,  

 Investigar a metodologia proposta para determinação de carbamazepina quanto à 

potencialidade de aplicação em amostras biológicas. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

 
 

3.1 Instrumentação 

 

3.1.1 Detecção eletroquímica 

As medidas eletroquímicas foram realizadas com auxílio de um 

Potenciostato/Galvanostato da Autolab modelo PGSTAT 128 N (Eco Chemie Metrohm) 

acoplado a um microcomputador contendo o software GPES 4.9 (FIGURA 5). 

 

FIGURA 5 - Potenciostato/galvanostato da Autolab modelo PGSTAT 128 N. 

 

O comportamento eletroquímico dos fármacos foi pesquisado em sistemas 

estacionários utilizando células eletroquímicas (béqueres de vidro de 10 mL) de três eletrodos. 

O eletrodo de trabalho avaliado no desenvolvimento das duas metodologias foi o diamante 

dopado com boro (DDB) em 8.000 ppm (6,6 mm
2
), sendo adquirido do Centro Suíço de 

Eletrônica e Microtecnologia SA (CSEM). A construção do eletrodo de DDB é descrita com 

mais detalhes por GANDINI e colaboradores [109]. Para avaliação da influência da superfície 

do eletrodo de DDB no perfil das respostas voltamétricas dos analitos de interesse, o eletrodo 

em questão foi tratado anodicamente através da aplicação de 30 mA por 5 segundos e, 

catodicamente, por meio da aplicação de -30 mA por 9 segundos, conforme descrito por 

SALAZAR-BANDA e colaboradores [40]. Como eletrodos de referência e auxiliar foram 

adotados, respectivamente, um microeletrodo de Ag/AgCl [110] e um fio de platina.  
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O eletrodo de referência foi preparado pela eletrodeposição de AgCl sobre um fio de 

Ag através da eletrólise de uma solução de NaCl 0,10 mol L
-1

, sob corrente constante de 0,2 

mA, durante 2 minutos, com auxílio do Potenciostato supracitado. Após o procedimento de 

deposição, o fio de Ag/AgCl foi inserido numa microponteira de 100 µL que apresentava a 

menor extremidade, “ponta da micropipeta”, parcialmente fechada por uma junção porosa, 

que pode ser encontrada em membranas de separação das células em baterias automotivas. 

Finalmente, a micropipeta foi preenchida com uma solução saturada de KCl e AgCl, 

transformando-se em  um microeletrodo de referência.  

 Nos estudos em sistemas de análise em fluxo foram utilizadas células eletroquímicas 

do tipo “wall jet” de três eletrodos (FIGURA 6) construída no próprio laboratório para 

acoplamento ao sistema FIA. Como pode ser observado nesta figura, a célula consiste em um 

tubo de vidro que apresenta cinco orifícios, um inferior vedado por uma peça de teflon na qual 

centralmente atravessa um tubo em aço inoxidável de pequeno diâmetro por onde flui o 

eletrólito carregador, um superior que permite o ajuste do eletrodo de trabalho (ET) bem 

próximo à entrada do fluxo, como apresentado no detalhe da FIGURA 6, além de outros três 

orifícios laterais, sendo dois inferiores onde são inseridos os eletrodos de referência e auxiliar 

e outro pouco acima que permite o descarte do excesso de eletrólito carregador.  

 
 

FIGURA 6 - Célula eletroquímica em fluxo tipo “wall jet” de três eletrodos, onde ET é o eletrodo de 

trabalho, ER o eletrodo de referência e EA o eletrodo auxiliar. No detalhe vista ampliada da interface 

entre entrada do fluxo na célula e superfície do ET. 
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No desenvolvimento da metodologia para determinação da CBZ, uma célula de análise 

por injeção em batelada, mais conhecida pela sigla BIA, do inglês “batch injection analysis” 

(FIGURA 7), também em arranjo “wall jet” e de três eletrodos, foi adaptada para utilização 

em FIA. Pela análise da FIGURA 7, percebe-se que a célula consiste de um cilindro de vidro 

vedado em suas duas extremidades por peças de polietileno. A peça inferior possui um 

orifício central onde, externamente, é adaptado o ET (vista ampliada), o qual foi 

confeccionado de forma plana. O eletrodo é firmemente aderido à superfície da peça de 

polietileno através de um sistema de parafusos. Antes de fixar o ET, um anel de borracha tipo 

“O-ring” é adaptado entre o eletrodo e a base no intuito de se delimitar a área exposta e 

eletroativa do mesmo e potencializar a vedação do sistema. Além disso, uma placa de circuito 

impresso abaixo do ET para realizar o contato elétrico deste com o equipamento. A peça de 

vedação superior possui quatro orifícios, sendo um central por onde é inserida uma ponteira 

de micropipeta, que atinge limites próximos à superfície do ET. A adaptação desta célula em 

BIA para sistemas em FIA foi feita pela substituição da micropipeta por um tubo de 

polietileno inserido dentro da ponteira, desta forma, toda parte do sistema FIA que está 

demonstrado na FIGURA 8 é mantida nesta nova configuração. Os outros orifícios da célula 

estão próximos ao centro da peça superior, permitindo a entrada dos eletrodos de referência e 

auxiliar, além da inserção de um tubo de polietileno (não mostrado na FIGURA 7) que 

promove a sucção, por meio de uma bomba peristáltica, do excesso de eletrólito carregador 

garantindo a continuidade do fluxo.  

 

FIGURA 7 - Célula eletroquímica de análise por injeção em batelada (BIA) do tipo “wall jet”,  e vista 

ampliada do eletrodo de trabalho com área delimitada pela adaptação do anel de O-ring entre o 

eletrodo e a base da célula 
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3.1.2 Sistema FIA 

 O sistema FIA adotado em ambos os casos foi o de linha única (FIGURA 8), sendo a 

propulsão do eletrólito realizada por meio de bomba pneumática simples (Big Air A320 Super 

Pump) com vazão controlada por uma coluna de água. Este controle é possível pelo fato de 

logo após a bomba propulsora (A) existir uma conexão tipo T (B) que divide o fluxo 

proveniente da bomba entre o sistema FIA e a coluna de água (C), assim quanto mais imerso 

estiver o tubo na coluna de água maior será a resistência à saída de ar por este percurso, 

elevando a vazão do sistema FIA. Desta forma, o deslocamento em altura do tubo dentro da 

coluna de água permite o controle da vazão do sistema. Após a junção encontra-se o frasco 

que contém o eletrólito suporte (D), sendo seguido do injetor e detector. Além disso, no 

detalhe (E) da FIGURA 8 é possível observar que a conexão entre o frasco de eletrólito e os 

tubos do sistema é realizada através de microponteiras, o mesmo mecanismo é adotado na 

junção T. O injetor (FIGURA 9) adotado no sistema consiste, basicamente, de uma peça de 

acrílico, com um eixo central que permite a troca de canais do sistema FIA por meio de uma 

alavanca (A), assim, o fluxo segue normalmente com o eletrólito por um canal e quando é 

necessário injetar alguma solução no sistema, faz-se a aspiração desta solução para uma alça 

de amostragem (B) por meio de uma seringa e realiza-se a injeção movimentando a alavanca 

para frente (situação que aparece na FIGURA 9) fazendo o fluxo percorrer por outro canal, 

passando pela alça. Ao retornar a alavanca para a posição original a alça é liberada para uma 

nova injeção. O funcionamento detalhado do sistema FIA foi descrito anteriormente por DOS 

SANTOS e colaboradores [15].  

 

FIGURA 8 – Esquema de montagem do sistema FIA. Bomba pneumática (A), junção tipo T (B), 

coluna de água (C), frasco para armazenamento do eletrólito carregador (D), vista ampliada da 

conexão do tubo de polietileno do sistema ao reservatório de armazenamento do eletrólito (E). 
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FIGURA 9 – Foto do sistema de injeção destacando centralmente o dispositivo de injeção e 

perifericamente o frasco que contém o eletrólito carregador, a amostra a ser injetada, a seringa para 

efetuar a aspiração das amostras e parte da célula eletroquímica. Sendo (A) a alavanca para troca de 

canais e (B) a alça de amostragem 

 

3.1.3 Métodos de comparação das metodologias propostas 

O método proposto para determinação de CS foi comparado com metodologia baseada 

em cromatografia líquida e para realização desta etapa foi utilizado um cromatógrafo líquido 

ultra rápido, mais conhecido pela sigla UFLC do inglês Ultra Fast Liquid Chromatograph, 

com detecção no ultravioleta (UV) da Shimadzu (Modelo Prominence LC 20 AD), operando 

com injeção automática e coluna C18 Shim-Pack XROD de 30 mm de comprimento e 2 mm 

de diâmetro interno. O método desenvolvido para determinação de CBZ foi comparado com 

metodologia oficial descrita na Farmacopeia Brasileira 5ª edição [43], que é baseada na 

espectroscopia molecular com detecção no UV, nesse caso, foi utilizado um 

espectrofotômetro UV-VIS da Varian, modelo Cary 50. Todos os experimentos foram 

realizados à temperatura e pressão ambiente e os resultados gráficos apresentados foram 

previamente tratados através do software Origin 6.0
®

, descontando a corrente capacitiva dos 

dados obtidos pela MPA em FIA. 

 



30 

 

 

 

3.2 Reagentes e Soluções 

Todas as soluções foram preparadas com água deionizada e ultra purificada obtida em 

sistema Mili-Q (Millipore). Os reagentes e solventes utilizados foram de grau analítico, ou 

cromatográfico no caso das análises por UFLC. O CS foi obtido da Sigma-Aldrich e sua 

solução estoque preparada em meio aquoso a 4,0x10
-3

 mol L
-1

. A CBZ foi adquirida da Deg 

Importação de Produtos Químicos, sendo o seu estoque preparado a 1,0x10
-2

 mol L
-1

 em 

solução hidroalcoólica (50% etanol : 50% água). Todas as soluções estoque dos padrões de 

CS e CBZ foram preparadas no dia de realização das análises.  Nos estudos do 

comportamento eletroquímico por voltametria cíclica, as soluções estoque dos respectivos 

fármacos foram diluídas para a concentração 1,0x10
-3 

mol L
-1 

através das soluções dos 

eletrólitos suporte investigados. Outras diluições da solução estoque dos padrões de CS e 

CBZ foram realizadas para investigação dos demais parâmetros analíticos. 

Os eletrólitos utilizados para investigação da detecção eletroquímica foram: ácido 

sulfúrico; hidróxido de sódio; tampões citrato (pH 3,0), acetato (pH 4,7), fostato (pH 7,0 e 

8,0) e borato (pH 10,0). Todos os eletrólitos foram preparados numa concentração de 0,10 

mol L
-1

. Para realização dos ensaios de tratamento da superfície do eletrodo de DDB foi 

empregada uma solução de ácido sulfúrico 0,5 mol L
-1

. Os estudos de otimização da técnica 

para determinação de CS e CBZ por meio da detecção MPA em FIA foram conduzidos, 

respectivamente, em meio de ácido sulfúrico 0,10 e 0,20 mol L
-1

. 

 

3.3 Preparo das amostras 

Os medicamentos, Viagra
® 

da Pfizer 25mg (referência), Citrato de Sildenafil da EMS 

50 mg (genérico), Sollevare
®
 da EMS 100 mg (similar) e Carbamazepina 200mg da União 

Química (genérico), foram adquiridos em drogarias da cidade de Diamantina/MG. Já os 

medicamentos de CS manipulados em todas as concentrações de ativo encontradas no 

mercado (25, 50 e 100 mg), foram obtidos da farmácia magistral BSPharma, localizada em 

Belo Horizonte/MG. 

A preparação das amostras contendo o CS foi realizada da seguinte forma: dez 

comprimidos de cada uma das formulações farmacêuticas foram pesados e pulverizados (no 

caso dos manipulados, o conteúdo de dez cápsulas foi homogeneizado), em seguida uma 

porção do pó foi dissolvida em solução do eletrólito suporte (ácido sulfúrico 0,1 mol L
-1

) com 

auxílio de banho de ultrassom (Unique: USC-1400) e transferida para balão volumétrico 

sendo submetida a diluições nesse eletrólito para ser analisada na faixa de concentração 

estabelecida pela curva analítica dos padrões deste analito. De modo semelhante, as amostras 



31 

 

 

 

de CBZ foram preparadas e analisadas nas formulações farmacêuticas deste fármaco, todavia 

neste caso o eletrólito suporte adotado foi ácido sulfúrico 0,2 mol L
-1

. 

 

3.4 Comportamento eletroquímico do CS e CBZ 

A voltametria cíclica foi utilizada para estudar o comportamento eletroquímico dos 

fármacos nos eletrólitos suporte, descritos no item 3.2, sobre os eletrodos de trabalho de 

carbono vítreo e DDB com velocidade de varredura de 50 mV s
-1

. Após escolha do eletrólito 

suporte, foi explorado o resultado do tratamento da superfície do eletrodo de DDB sobre o 

perfil dos processos eletroquímicos apresentados pelos fármacos. Para obtenção destes 

resultados, realizou-se a voltamétrica cíclica para ambos os analitos em três condições 

diferentes: sem tratamento e após tratamento anódico e catódico do eletrodo de DDB.  

 

3.5 Otimização dos parâmetros da detecção MPA-FIA para determinação de CS e CBZ 

A associação FIA-MPA foi utilizada para realizar a detecção eletroquímica dos 

fármacos e para isso vários parâmetros foram estudados e otimizados. A MPA foi avaliada em 

função dos potencias que seriam adotados para detectar os fármacos e efetuar a limpeza da 

superfície do eletrodo de trabalho, bem como do tempo de aplicação destes potenciais. Já em 

relação ao sistema FIA foi investigado a influência do volume da alça de amostragem e vazão 

da solução carregadora. Após realização e avaliação dos resultados obtidos em cada etapa do 

desenvolvimento, os estudos foram conduzidos adotando as condições ótimas estabelecidas na 

etapa anterior. A seguir são descritas as etapas que foram otimizadas na MPA em FIA. 

 

3.5.1 Estudos para determinação dos pulsos de potencial e tempo de aplicação destes 

para detecção dos fármacos  

Na investigação das melhores condições para detecção dos fármacos através da MPA 

foram avaliados os perfis das respostas de três injeções consecutivas de soluções padrão do 

analito (100,0 µmol L
-1

) frente à aplicação de uma sequência de pulsos de potencial para 

detecção. No caso do CS, a seguinte sequencia de pulsos foi aplicada: 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 1,9 e 

2,0 V. Já para a CBZ, como o fármaco pode ser oxidado e reduzido eletroquimicamente, duas 

sequências de pulsos de potenciais foram avaliadas para detecção deste analito, uma anódica e 

outra catódica. Na investigação anódica os pulsos de potencial aplicados foram: 0,2; 0,4; 0,6; 

0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 e 1,7 V. No estudo catódico, como um dos picos de redução da CBZ é 

resultado de um processo quase-reversível dependente do processo oxidativo deste composto, 

o pulso de potencial de 1,6 V foi mantido nesta sequência para geração do produto a ser 
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detectado por redução em: -0,2; -0,4; -0,6; -0,8; -1,0 e -1,2 V. Todos estes ensaios foram 

realizados com alça de amostragem de 100 µL, vazão de 3,0 mL min
-1

, e tempo de aplicação 

dos potenciais de 100 ms. Para as duas metodologias propostas (CS e CBZ), no intuito de se 

evitar uma alta corrente capacitiva gerada pela grande variação dos pulsos de potencial, foram 

aplicados pulsos intermediários para a transição entre os potenciais, porém estes não foram 

monitorados. 

Em seguida à determinação do conjunto de pulsos de potencial que seriam utilizados 

na detecção dos fármacos, foi realizada a otimização do tempo de aplicação de cada um dos 

potenciais selecionados no intuito de se amplificar sensibilidade, reprodutibilidade e 

frequência analítica dos resultados. Este ensaio foi realizado variando-se os tempos de 

aplicação de potencial sobre o eletrodo de trabalho de 30 a 400 ms, sendo que, como os dois 

fármacos sob análise apresentam mais de um processo eletroquímico e estes exibem relação 

de dependência entre si, foi investigado a influência do tempo de aplicação para os dois 

potenciais de maneira independente. Para isso, o tempo de aplicação era fixado sobre um 

pulso de potencial e variado em relação ao outro e vice-versa. Todos estes ensaios foram 

realizados com alça de amostragem de 100 µL, vazão de 3,0 mL min
-1

. 

 

3.5.2 Estudos para determinação do pulso de potencial e tempo de aplicação deste para 

limpeza do eletrodo de trabalho 

O melhor potencial, bem como o tempo de aplicação deste, para limpeza da superfície 

do eletrodo de trabalho foi investigado. Os pulsos de potenciais avaliados para o CS foram: 

1,0; 0,6; 0,2; -0,2 e -0,6 V, sendo aplicados por tempos que variaram de 100 a 600 ms. 

Procedimento semelhante foi realizado com a CBZ, porém neste caso os pulsos de potenciais 

avaliados foram mais catódicos, devido aos processos de redução presente nesse composto, 

sendo, portanto: -1,3; -1,4 e -1,5 V. Estes ensaios foram conduzidos utilizando alça de 

amostragem de 100 µL e vazão de 3 mL min
-1

.  

 

3.5.3 Avaliação da resposta eletroquímica em função da vazão e alça de amostragem 

adotadas no sistema FIA 

A alça de amostragem e a vazão influenciam diretamente a sensibilidade e a 

frequência analítica do método, por isso diferentes situações envolvendo estes dois 

parâmetros do sistema FIA foram avaliadas. Para o CS os volumes de alças estudados foram 

de 50, 100, 150, 200 e 250 µL, enquanto as vazões investigadas foram de 1,5; 2,0; 2,5 e 3,5 
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mL min
-1

. Em contrapartida, para a CBZ as alças de amostragem exploradas apresentavam 

volume de 50, 100, 150, 200, 250 e 300 µL e as vazões estudadas foram: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 e 

4,0 mL min
-1

. Os ensaios de variação da alça foram conduzidos mantendo a vazão fixa e vice-

versa. 

 

3.5.4 Ensaios de repetibilidade e faixa linear de trabalho para os analitos 

Após otimização de todos os parâmetros da detecção FIA-MPA, estudos foram 

executados para obtenção da faixa linear de trabalho. Além disso, a repetibilidade da 

metodologia foi investigada, sendo este parâmetro avaliado através do desvio padrão relativo 

(DPR) das respostas de 10 injeções sequenciais de CS ou CBZ numa concentração de 1,0x10
-4

 

mol L
-1

.  

  A faixa linear de trabalho foi determinada com base na curva de regressão linear 

obtida a partir da média dos resultados apresentados pelas injeções, em triplicata e sob 

condições ótimas, de padrões de CS ou CBZ em concentrações variando de 1,0x10
-8

 a 

1,0x10
-4

 mol L
-1

 para cada analito. 

 

3.6 Estudos dos limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) e ensaio de adição e 

recuperação em amostras farmacêuticas 

A curva de calibração analítica foi obtida através da regressão linear da média dos 

resultados provenientes da análise, em triplicata e sob condições ótimas, de soluções de CS 

padrão Sigma-Aldrich nas seguintes concentrações: 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 e 8,0 µmol L
-1

. No caso 

da CBZ, a curva de calibração analítica adotada foi obtida nas seguintes concentrações: 0,1; 

0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 µmol L
-1

. O LD foi obtido a partir do desvio padrão dos ruídos 

presentes na “linha de base”, coletados em 10 pontos aleatórios do amperograma utilizado 

para obtenção da curva de calibração analítica, sendo este valor multiplicado por 3 e dividido 

pela inclinação da curva obtida. De maneira semelhante o LQ foi determinado, diferenciando-

se apenas no fato em que o desvio padrão dos ruídos foi multiplicado por 10. Posteriormente, 

os estudos de adição e recuperação foram realizados, no intuito de se avaliar a exatidão da 

metodologia, bem como a influência da matriz no método proposto. Nesses estudos, os 

padrões dos respectivos analitos foram adicionados nas amostras farmacêuticas, previamente 

avaliadas pela detecção MPA em FIA, sendo verificado a % de recuperação do sinal desses 

padrões pela metodologia proposta para cada fármaco. 
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3.7 Comparação da metodologia proposta para determinação de CS em formulações 

farmacêuticas por UFLC-UV  

Apesar de a Farmacopeia Brasileira, assim como outros compêndios internacionais de 

mesma natureza, não apresentarem monografias contendo metodologia oficial para 

determinação de citrato de sildenafila em formulações farmacêuticas, esta análise vem sendo 

na maioria das vezes realizada por cromatografia líquida de alta eficiência devida a robustez 

deste método. Neste contexto, os resultados provenientes do método proposto para 

determinação deste fármaco foi comparado com metodologia cromatográfica (UFLC-UV), 

sendo o procedimento realizado em amostras farmacêuticas de referência, genérica, similar e 

manipuladas. A fase móvel adotada para a determinação cromatográfica foi elaborada com 

base em trabalho prévio descrito em literatura [111], sendo composta por acetonitrila, metanol 

e trietanolamina nas seguintes proporções 17:25:58, respectivamente. O pH do eluente foi 

ajustado para 3,0 com ácido orto fosfórico. A trietanolamina utilizada encontrava-se como 

solução aquosa 0,7% V/V. A fase móvel foi previamente filtrada em membrana porosa de 

0,22 µm. A temperatura foi mantida a 30
o
C durante a eluição que ocorreu a uma vazão de 0,5 

mL min
-1

. O tempo de retenção apresentado pelo CS nestas condições foi de 2 minutos. A 

curva de calibração analítica foi obtida a partir da análise de soluções padrão de CS nas 

concentrações: 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0
 
e 10,0 µmol L

-1
, sendo as amostras preparadas conforme 

descrito no item 3.3 e analisadas dentro da faixa de concentração proposta pela curva. Os 

testes estatísticos F e t foram utilizados para comparar os resultados obtidos pelas duas 

metodologias [112]. 

 

3.8 Comparação da metodologia proposta para determinação de CBZ em formulações 

farmacêuticas por espectrofotometria de absorção molecular no UV  

Para comparação do método proposto para determinação de CBZ em formulações 

farmacêuticas foi adotada metodologia oficial descrita na Farmacopeia Brasileira 5ª Edição 

[43], assim sendo, vinte 20 comprimidos do medicamento foram pesados e pulverizados, e em 

seguida uma quantidade de pó equivalente a 50 mg de CBZ foi transferida para balão 

volumétrico de 100 mL, ao qual foi adicionado 70 mL de metanol sendo deixado em banho de 

ultrassom por 30 minutos. Posteriormente, o volume do balão foi ajustado, com o mesmo 

solvente, homogeneizado e filtrado em membrana porosa de 0,22 µm. Na sequência, diluições 

sucessivas, utilizando metanol como solvente, foram realizadas até obtenção da solução de 

análise de concentração teórica final igual a 42,3 µmol L
-1

. Diferentemente do que é 

preconizado pela Farmacopeia, a determinação do ativo na formulação farmacêutica foi 
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realizada por meio de curva de calibração analítica, obtida a partir da análise de soluções 

padrão de CBZ nas concentrações: 10, 20, 40, 60, 80
 
e 100

 
µmol L

-1
. Com auxílio do 

espectrofotômetro foram medidas as absorbâncias em comprimento de onda de 285 nm, 

utilizando metanol para ajuste do zero. Os testes estatísticos F e t foram utilizados para 

comparar os resultados obtidos pelas duas metodologias [112].  

 

3.9 Avaliação da interferência do ácido ascórbico (AA) e ácido úrico (AU) na 

metodologia proposta para determinação de CBZ em urina e estudos de adição e 

recuperação nesta amostra biológica 

 

A possibilidade de interferência do AA e AU na metodologia desenvolvida para 

determinação de CBZ foi avaliada através da análise, em triplicada e nas condições 

otimizadas, de amostras contendo apenas CBZ seguida de outras apresentando o fármaco em 

concentração fixa e o possível interferente em proporção crescente. Assim, para o AA foram 

realizadas análises de 10 amostras apresentando as seguintes composições:  

I. CBZ (1,0 µmol L
-1

); 

II. CBZ + AA (1,0 µmol L
-1 

e 2,5 µmol L
-1

); AA 2,5 vezes maior que a CBZ; 

III. CBZ + AA (1,0 µmol L
-1 

e 5,0 µmol L
-1

); AA 5,0 vezes maior que a CBZ; 

IV. CBZ + AA (1,0 µmol L
-1 

e 10,0 µmol L
-1

); AA 10,0 vezes maior que a CBZ; 

V. CBZ + AA (1,0 µmol L
-1 

e 20,0 µmol L
-1

); AA 20,0 vezes maior que a CBZ; 

VI. CBZ + AA (1,0 µmol L
-1 

e 40,0 µmol L
-1

); AA 40,0 vezes maior que a CBZ; 

VII. CBZ + AA (1,0 µmol L
-1 

e 80,0 µmol L
-1

); AA 80,0 vezes maior que a CBZ 

VIII. CBZ + AA (1,0 µmol L
-1 

e 160,0 µmol L
-1

); AA 160,0 vezes maior que a CBZ; 

IX. CBZ + AA (1,0 µmol L
-1 

e 500,0 µmol L
-1

); AA 500,0 vezes maior que a CBZ; 

X. CBZ + AA (1,0 µmol L
-1 

e 1000,0 µmol L
-1

); AA 1000,0 vezes maior que a CBZ; 

 

Posteriormente, a interferência do AU foi avaliada através da análise de outras 8 

amostras apresentando, neste acaso, as seguintes composições de CBZ e AU: 

i. CBZ (1,0 µmol L
-1

); 

ii. CBZ + AU (1,0 µmol L
-1 

e 2,5 µmol L
-1

); AU 2,5 vezes maior CBZ; 

iii. CBZ + AU (1,0 µmol L
-1 

e 5,0 µmol L
-1

); AU 5,0 vezes maior CBZ; 

iv. CBZ + AU (1,0 µmol L
-1 

e 10,0 µmol L
-1

); AU 10,0 vezes maior que a CBZ; 

v. CBZ + AU (1,0 µmol L
-1 

e 20,0 µmol L
-1

); AU 20,0 vezes maior que a CBZ; 

vi. CBZ + AU (1,0 µmol L
-1 

e 40,0 µmol L
-1

); AU 40,0 vezes maior que a CBZ; 
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vii. CBZ + AU (1,0 µmol L
-1 

e 80,0 µmol L
-1

); AU 80,0 vezes maior que a CBZ; 

viii. CBZ + AU (1,0 µmol L
-1 

e 100,0 µmol L
-1

); AU 100,0 vezes maior que a CBZ; 

 

A limitação superior para o teste anterior, em que o AU é 100 vezes maior que a CBZ, 

foi imposta pela solubilidade do ácido úrico. Após a avaliação dos potenciais interferentes 

eletroquímicos presentes em urina, o estudo de adição e recuperação da CBZ foi executado 

neste fluido biológico. Para tanto, 50 mL de urina foram coletados e em seguida uma alíquota 

de 500 µL transferida para balão volumétrico de 10 mL, sendo o volume aferido com 

eletrólito suporte, obtendo o fluido diluído em vinte vezes. A amostra “contaminada” foi 

obtida adicionando ao balão volumétrico de 10 mL, 500 µL da urina coletada e 200 µL de 

CBZ padrão de concentração igual 10,0 µmol L
-1

, sendo em seguida o volume aferido com 

eletrólito suporte, gerando uma solução contendo CBZ em concentração final igual a 0,2 

µmol L
-1

. Com auxílio da curva de calibração gerada pelos padrões da CBZ foi realizado o 

ensaio de adição e recuperação em urina e os valores calculados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Considerações gerais 

  Os resultados e discussões deste trabalho serão divididos em duas partes. Na etapa 

inicial serão apresentados e discutidos os resultados associados ao desenvolvimento do 

método proposto para determinação do CS em formulações farmacêuticas e na segunda etapa 

serão abordados os resultados provenientes do desenvolvimento analítico para determinação 

de CBZ tanto em formulações farmacêuticas quanto em fluidos biológicos. 

  

4.2 PARTE I: Desenvolvimento de uma metodologia eletroanalítica para determinação 

de CS em diversos tipos de formulações farmacêuticas disponíveis no mercado por MPA 

em FIA  

 

4.2.1 Comportamento eletroquímico do CS  

Como descrito no procedimento experimental, por meio da voltametria cíclica várias 

soluções foram avaliadas como possíveis eletrólitos suporte sobre o eletrodo de trabalho de 

DDB. Os melhores resultados em relação à intensidade e perfil dos picos, oriundos dos 

processos eletroquímicos apresentados pelo CS, foram obtidos em meio de H2SO4 0,1 mol L
-1

 

cujo voltamograma é apresentado na FIGURA 10. Como pode ser observado, o CS exibe dois 

processos de oxidação irreversíveis, sendo um próximo de 1,4 V e outro em torno de 1,9 V, os 

quais estão de acordo com estudos previamente relatados por ÖZKAN e colaboradores [50]. 

Segundo estes autores, os processos eletroquímicos apresentados pelo fármaco estão 

associados a duas oxidações consecutivas do anel piperazínico presente na estrutura do CS, 

sendo o primeiro (1,4 V) controlado por difusão e o segundo (1,9 V) por adsorção. Os autores 

não detalharam o mecanismo reacional e tão pouco apresentaram o número de elétrons 

associados aos processos eletroquímicos em questão. Este estudo também não foi realizado 

neste trabalho. A FIGURA 10 exibe ainda os voltamogramas cíclicos do CS provenientes dos 

estudos realizados com o eletrodo de trabalho sem tratamento em (c) e após tratamento 

anódico em (b) e catódico em (d). Pela análise destes resultados pode-se dizer que os 

tratamentos da superfície do eletrodo de DDB não alteram significativamente o perfil dos 

processos que ocorrem no mesmo. Todavia, no voltamograma 2d verifica-se que o tratamento 

catódico permitiu um discreto deslocamento dos processos de oxidação do CS para potenciais 

menores, além de um leve aumento da resposta quando comparado com os processos que 
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ocorrem após tratamento anódico e sem tratamento da superfície do eletrodo. Dessa forma, 

optou-se por conduzir os estudos utilizando o eletrodo tratado catodicamente.  

 

 

FIGURA 10 - Voltamogramas cíclicos do eletrólito H2SO4 0,1 mol L
-1

 (a) e do CS 1,0x10
-3

 mol L
-1

 

após tratamento anódico (b), sem tratamento (c) e após tratamento catódico (d) do eletrodo de 

DDB. Velocidade de varredura: 50 mV s
-1

. Em destaque estrutura do CS.  

 

4.2.2 Determinação dos pulsos de potenciais e tempo de aplicação destes para detecção 

do fármaco 

Após compreensão do comportamento eletroquímico do CS, foi efetuada a otimização 

dos parâmetros da detecção MPA em relação aos possíveis pulsos de potencial e tempos de 

aplicação destes para detecção do analito, buscando estabelecer as melhores condições de 

sensibilidade, seletividade e frequência analítica da metodologia. Baseado no perfil 

apresentado pelo CS em voltametria cíclica, alguns potenciais foram selecionados para 

realização dos testes, sendo a princípio aplicados por 100 ms em análises conduzidas com 

vazão de 3,0 mL min
-1

 e volume de alça de amostragem de 100 µL. Analisando os 

amperogramas apresentados na FIGURA 11, observa-se que o CS não é oxidado em 

potenciais inferiores a 1,2 V, sendo este processo observado nitidamente a partir de 1,4 V e 

alcançando resposta significativa em 1,6 V. É perceptível ainda, que a partir de 1,8 V, ocorre 

aumento considerável da resposta o que, possivelmente, está relacionado com a aquisição de 

dados provenientes dos dois processos de oxidação sofridos pelo CS a partir deste potencial. 

Visto que a MPA possibilita o monitoramento de vários pulsos de potencial, dois destes foram 

selecionados para detecção do CS, um em 1,6 V e outro em 1,9 V. A escolha destes dois 

pulsos de potencial é justificada visando-se duas alternativas de análise, uma mais sensível 
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com aplicação 1,9 V e outra mais seletiva utilizando 1,6 V. Além disso, o perfil 

amperométrico do CS frente à aplicação dos dois pulsos de potencial pode auxiliar na 

caracterização do princípio ativo na amostra.       

 

 

FIGURA 11 - Amperogramas obtidos pela detecção MPA em FIA de injeções em triplicata de CS 

1x10
-4

 mol L
-1

, aplicando sobre o eletrodo de DDB os pulsos de potenciais de 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 1,9; 

2,0 V, tendo todos duração de 100 ms. Vazão de 3,0 mL min
-1

 e alça de amostragem de 100µL. No 

detalhe superior esquerdo da Figura estão as respectivas correntes de pico para cada pulso de potencial 

aplicado. 

 

Em seguida, os melhores tempos de aplicação destes dois pulsos de potencial 

selecionados foram avaliados em função da intensidade de resposta. Os resultados obtidos 

indicaram que o menor tempo de aplicação do pulso (30 ms), em ambos os casos (1,6 e 1,9V), 

gerou maior resposta eletroquímica. Nesse caso, como a vazão ainda não foi suficiente para 

repor todas as espécies do CS após cada pulso, o menor tempo de aplicação gerou a maior 

corrente de pico para o analito. Todavia, como o segundo processo de oxidação é dependente 

do primeiro, a resposta em 1,9 V aumentou à medida que tempos maiores foram aplicados no 

potencial gerador (1,6 V) até 300 ms. Como, inicialmente, o objetivo do trabalho está na 

detecção de CS em formulações farmacêuticas, onde as análises não requerem alta 

sensibilidade, o tempo de aplicação selecionado para os dois potenciais foi de 30 ms, 

permitindo o monitoramento dos dois pulsos de potencial com boa sensibilidade.  
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4.2.3 Determinação do potencial e tempo de aplicação deste para limpeza do eletrodo de 

DDB 

Tendo em vista que o CS sofre adsorção sobre eletrodo de DDB, como observado por 

Batista e colaboradores [16] vários pulsos de potencial foram avaliados para limpeza e 

renovação da superfície deste eletrodo com o objetivo de minimizar problemas referentes a 

contaminação e/ou passivação desse material. A princípio o potencial selecionado seria aquele 

que oferecesse melhor repetibilidade analítica, sendo este parâmetro baseado no desvio 

padrão relativo (DPR) das respostas de 10 injeções consecutivas de CS 45 µmol L
-1

. No 

entanto, como pode ser observado na FIGURA 12, não houve diferença significativa entre os 

DPR para as respostas das análises utilizando os potenciais avaliados (1,0; 0,6; 0,2; -0,2; -

0,6;). Desta forma, optou-se por trabalhar com o maior potencial testado (1,0 V) no intuito de 

se evitar grandes variações nos pulsos de potencial aplicados durante a análise, uma vez que 

esta situação pode acarretar na elevação da corrente capacitiva e consequentemente do limite 

de detecção da técnica. A Figura 12 permite observar ainda, que quando o ensaio foi realizado 

sem aplicar o potencial de limpeza (SEL), houve aumento significativo do DPR para as 

respostas das 10 análises sequenciais, portanto, a utilização deste parâmetro é fundamental na 

busca por elevada precisão analítica. 

 

 

FIGURA 12 – Desvio padrão relativo (DPR) de 10 injeções sequenciais de CS 45
 
µmol L

-1
 aplicando-

se por 100 ms os seguintes potenciais de limpeza: (A) -0,6; (B) -0,2; (C) 0,2; (D) 0,6; (E) 1,0 V e (F) 

sem potencial de limpeza (SEL). Potencial de detecção 1,9 V, vazão de 3,0 mL min
-1

 e alça de 

amostragem de 100µL.   
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O tempo ideal de aplicação do potencial de limpeza foi determinado em função da 

melhor repetibilidade. Assim, após escolha do potencial de limpeza, vários tempos de 

aplicação deste foram avaliados: 100, 200, 400 e 600 ms. Nesse sentido, 10 (dez) injeções 

consecutivas de CS 1,0x10
-4

 mol L
-1 

foram realizadas, em cada caso, e as respostas destes 

procedimentos submetidas à avaliação por DPR. Como esperado, os resultados provenientes 

desta avaliação estatística indicaram 600 ms como o tempo de aplicação com maior precisão 

de resposta entre os valores avaliados, sendo, portanto, selecionado para sequência do 

desenvolvimento metodológico.  

4.2.4 Determinação da vazão e alça de amostragem para detecção MPA em FIA do CS 

Como abordado na introdução deste trabalho, o volume da alça de amostragem assim 

como vazão do sistema FIA influenciam de maneira significativa a resposta apresentada pela 

detecção amperométrica. Desta forma, estes dois parâmetros foram estudados buscando obter 

uma análise rápida e com sensibilidade adequada para ser aplicada no controle de qualidade 

de rotina deste fármaco. Para tanto, alças de amostragem de volumes iguais a 50, 100, 150, 

200 e 250 µL foram avaliadas, sendo o resultado apresentado na FIGURA 13. Pela análise do 

gráfico, observa-se que quanto maior a alça de amostragem, maior a intensidade do sinal 

amperométrico (pico de corrente) até um limite máximo e constante, como comentado na 

introdução deste trabalho. Dessa maneira, o sinal máximo foi obtido com alça de 100 µL, 

sendo a elevação da resposta a partir deste ponto pouco significativa.  

 

 

FIGURA 13 - Detecção MPA em FIA de injeções em triplicata de CS 1x10
-4

 mol L
-1

, adotando-se 

volumes crescentes de alças de amostragem, onde (A) 50, (B) 100, (C) 150, (D) 200 e (E) 250 µL. 

Apenas o potencial de detecção 1,9 V é apresentado. Vazão de 3,0 mL min
-1
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A resposta eletroquímica do CS em função da vazão do sistema FIA foi explorada de 

acordo com os seguintes valores: 1,5; 2,0; 2,5 e 3,5 mL min
-1

. O resultado deste procedimento 

é apresentado na FIGURA 14, onde se observa elevação do sinal analítico a medida que se 

aumenta a vazão do sistema, tal fato pode ser justificado pela diminuição da camada de 

difusão de Nernst quando a vazão é aumentada. No entanto, vazões muito expressivas podem 

comprometer a definição dos picos referentes às respostas eletroquímicas do fármaco, pois 

quando este é arrastado rapidamente pela superfície do sensor eletroquímico (eletrodo de 

DDB) o tempo de permanência nesta superfície pode não ser suficiente para obtenção de 

dados que conduzam a picos bem definidos, normalmente 20 pontos são necessários, no 

mínimo, para que se tenha boa definição do sinal analítico. Neste contexto, a vazão de 2,0 mL 

min
-1

 foi selecionada para sequência de desenvolvimento analítico, visto que não houve 

elevação significativa das respostas em vazões superiores, além de ter proporcionado alta 

frequência analítica e picos bem definidos. Nessas condições estabelecidas (vazão de 2 mL 

min
-1 

 e alça de 100 µL), uma alta sensibilidade aliada a uma elevada frequência analítica de 

86 injeções/hora foi obtida, satisfazendo assim dois dos objetivos do trabalho.  

 

 

FIGURA 14 - Detecção MPA em FIA de injeções em triplicata de CS 1x10
-4

 mol L
-1

, adotando-se 

vazões crescentes, onde (A) 1,5; (B) 2,0; (C) 2,5 e (D) 3,5 mL min
-1

. Apenas o potencial de detecção 

1,9 V é apresentado. Alça de amostragem 100 µL 
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4.2.5 Ensaios de repetibilidade e faixa linear de trabalho 

Após otimização dos parâmetros do sistema FIA-MPA, estudos foram realizados para 

obtenção de outros dois importantes parâmetros analíticos, sendo assim, nas condições 

estabelecidas pelas investigações anteriores, foi conduzido inicialmente ensaio para avaliação 

da repetibilidade analítica da metodologia e em seguida estudo para determinação da faixa 

linear de trabalho. A repetibilidade foi avaliada por meio do DPR dos resultados provenientes 

das análises de uma série de 10 injeções sequenciais de CS 45 µmol L
-1

, sendo obtido desvio 

de 0,1 % para a detecção em 1,9 V e 0,2 % em 1,6 V, demonstrando que a metodologia 

apresenta elevada precisão analítica, como pode ser observado na FIGURA 15. Cabe destacar 

ainda, que estes resultados são, até o momento, os melhores frente aos demais trabalhos 

relatados na literatura para determinação de CS, sendo o DPR do método proposto dez vezes 

menor que o obtido por metodologia estacionária utilizando voltametria de pulso diferencial 

[16]. 

     

 

FIGURA 15 - Amperogramas obtidos pela detecção MPA em FIA de 10 injeções consecutivas de CS 

45 µmol L
-1

. Vazão de 2,0 mL min
-1

; alça de amostragem de 100µL, tempo de aplicação de 30 ms para 

os potenciais de trabalho de 1,6 e 1,9V e de 600 ms para o potencial de limpeza de 1,0V (não 

apresentado). Do lado esquerdo da figura é apresentada escala para ambos os potenciais de detecção. 
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Como descrito na parte experimental, as faixas lineares de trabalho foram 

determinadas com base nas curvas de regressão linear, apresentadas na FIGURA 16, obtidas a 

partir das médias dos resultados provenientes das injeções em triplicata e sob condições 

ótimas de padrões de CS em concentrações variando de 1,0x10
-8

 a 1,0x10
-4

 mol L
-1

, frente aos 

potenciais de detecção de 1,6 e 1,9 V. Assim, através dos amperogramas resultantes do ensaio 

executado foi possível determinar faixa linear de trabalho de 2,0 a 100 µmol L
-1 

para o 

potencial de detecção de 1,6 V e de 0,6 a 100 µmol L
-1

 para 1,9 V. Como podem ser 

observados na Figura 16, os coeficientes de correlação linear apresentados pelas curvas de 

regressão foram de 0,998 e 0,999, para 1,6 e 1,9 V, respectivamente. Desta forma, pode-se 

dizer que o método proposto para determinação de CS em formulações farmacêuticas 

apresenta ampla faixa linear de trabalho para ambos os potenciais de detecção, permitindo, 

assim, estudos em amostras bem diluídas, que consequentemente minimiza eventuais 

interferências de compostos presentes na matriz.  

 

 

FIGURA 16 - Curvas de regressão linear provenientes dos estudos de determinação das faixas 

lineares de trabalho para os potenciais de detecção 1,6 V e 1,9 V. Intervalos de concentração de CS 

empregados na geração das curvas: 2,0 a 100,0 µmol L
-1 

(1,6 V) e 0,6 a 100,0 µmol L
-1 

(1,9 V). 

 

4.2.6 Estudos dos limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) e ensaio de adição e 

recuperação em amostras farmacêuticas 

Os limites de detecção e quantificação, bem como as porcentagens de recuperação de 

padrões de CS adicionados sobre amostras farmacêuticas, foram determinados através da 

curva de calibração analítica confeccionada a partir dos resultados das análises, em triplicata, 

de soluções de CS padrão de concentrações iguais a 10,0; 20,0; 40,0; 60,0
 
e 80,0 µmol L

-1
. Os 

amperogramas e as curvas de calibração provenientes deste ensaio, para ambos os potenciais 
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de detecção, são apresentados na FIGURA 17, onde podem ser observados excelentes 

coeficientes de correlação linear, sendo de 0,998 para 1,9 V e 0,999 para 1,6 V, permitindo, 

assim, a realização dos ensaios subsequentes. 

 

 

FIGURA 17 - Amperogramas obtidos por meio da detecção MPA em FIA de soluções padrão de CS 

nas concentrações: 10,0 (a), 20,0 (b), 40,0 (c), 60,0 (d) e 80,0 µmol L
-1

 (e). Pulsos de potenciais: 

1,6V/30ms; 1,9V/30ms e 1,0V/600ms (não apresentado). Vazão de 2,0 mL min
-1

 e alça de amostragem 

de 100 µL. As Curvas de calibração são exibidas ao lado dos respectivos amperogramas.  

 

A partir das curvas de calibração foram determinados os LD e LQ para ambos os 

potencias de detecção, sendo, respectivamente, 0,42 e 1,40 µmol L
-1

 para 1,6 V e 38 e 130 

nmol L
-1

 para 1,9 V. Os limites obtidos foram extremamente satisfatórios, uma vez que 

permitem determinar o fármaco em concentrações bem reduzidas, diminuindo a ação de 

possíveis interferentes presentes na matriz farmacêutica, o que eleva a confiabilidade do 

método proposto.  

Os estudos de adição e recuperação em amostras comerciais de Viagra 25 mg 

(referência), Citrato de Sildenafila 50 mg (genérico), Sollevare 100 mg (similar) e Citrato de 

Sildenafila 25, 50 e 100 mg (manipulados), apresentaram resultados muito relevantes, uma 
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vez que os valores de recuperação obtidos se distribuíram próximos de 100%, comprovando 

que a metodologia sofre pouca influência de matriz e exibe ótima exatidão. Os resultados 

deste ensaio estão resumidos na TABELA 2. 

 

TABELA 2: Resultados dos estudos de adição e recuperação em amostras farmacêuticas de CS 

Medicamento 
Amostra 

(µmol L
-1

) 

Adição 

(µmol L
-1

) 

Recuperação 

(µmol L
-1

) 

Recuperação 

(%) 

Viagra
®
 25 mg  3,96 ± 0,05 1,20 4,84 ± 0,09 93,7 

Citrato de Sildenafil 50 mg  3,70 ± 0,10 1,20 4,80 ± 0,20 98,0 

Sollevare 100 mg  3,19 ± 0,04 1,20 4,21 ± 0,05 95,9 

Manipulado 25 mg 4,36 ± 0,03 2,00 6,24 ± 0,02 98,1 

Manipulado 50 mg 3,79 ± 0,02 2,00 6,14 ± 0,04 106,0 

Manipulado 100 mg 4,93 ± 0,05 2,00 7,30 ± 0,03 105,3 

 

 

4.2.7 Aplicação da técnica e comparação dos resultados obtidos pelo método proposto à 

determinação cromatográfica (UFLC-UV) 

  A metodologia desenvolvida foi aplicada em amostras farmacêuticas de Viagra
®
 25 

mg da Pfizer (referência), Citrato de Sildenafil da EMS 50 mg (genérico), Sollevare da EMS 

100 mg (similar) e manipulados contendo 25, 50 e 100 mg de CS. Os resultados deste 

procedimento são apresentados na TABELA 3, juntamente com os obtidos a partir de 

determinação cromatográfica. Os valores de teor encontrados pelo método proposto para os 

medicamentos de referência, genérico e similar, estão consideravelmente distantes daqueles 

rotulados pelos fabricantes. Este resultado não invalida a proposta do estudo, uma vez que se 

comparados aos valores obtidos através do método cromatográfico, a princípio, não 

apresentam diferença significativa. Para confirmar esta ideia, os resultados obtidos pelas duas 

metodologias foram avaliados e comparados estatisticamente através dos testes F e t.  
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TABELA 3: Quantidade de CS encontrado em amostras farmacêuticas por método eletroquímico 

(FIA-MPA) e cromatográfico (UFLC-UV) - (n = 3) 

Medicamento Rotulado (mg) FIA-MPA
a
 (mg) UFLC-UV (mg) 

Viagra
®
  25 31,2 ± 0,6 29,8 ± 0,8 

Citrato de Sildenafil 50 62,4 ± 0,3 61,7 ± 1,7 

Sollevare (Similar) 100 117,2 ± 1,4 116,3 ± 4,3 

Manipulado A 25 25,4 ± 0,6 25,7 ± 2,0 

Manipulado B 50 51,7 ± 0,5 49,6 ± 0,6 

Manipulado C 100 109,8 ± 2,7 106,2 ± 1,8 

 

  Com base nas informações estatísticas apresentadas na TABELA 4, pode-se dizer que 

os valores encontrados pelos dois métodos analíticos são semelhantes, em média (Teste-t) e 

variância (Teste F), com um nível de confiança de 95%, uma vez que em todos os casos os 

valores calculados foram menores que os críticos (tabelado), para ambos os ensaios 

estatísticos. Portanto, o método proposto apresenta resultados confiáveis e por este motivo 

pode ser seguramente utilizado no controle qualidade de medicamentos que possuem o CS 

como ativo. 

 

TABELA 4: Comparação estatística dos resultados de teor apresentados pelos métodos FIA-MPA e 

UFLC-UV através do teste F e t 

Teste F  

Medicamentos Valor Calculado Valor Crítico Parecer Estatístico 

Viagra
®
 25mg  2,04 39,00 Semelhantes 

Citrato de Sildenafil 50mg  15,52 39,00 Semelhantes 

Sollevare 100mg  9,30 39,00 Semelhantes 

Manipulado 25mg 11,42 39,00 Semelhantes 

Manipulado 50mg 1,38 39,00 Semelhantes 

Manipulado 100mg 2,30 39,00 Semelhantes 
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Teste t-pareado 

Medicamentos Valor Calculado Valor Crítico Parecer Estatístico 

Viagra
®
 25mg  1,36 2,78 Semelhantes 

Citrato de Sildenafil 50mg  0,21 2,78 Semelhantes 

Sollevare 100mg  0,19 2,78 Semelhantes 

Manipulado 25mg 0,13 2,78 Semelhantes 

Manipulado 50mg 2,77 2,78 Semelhantes 

Manipulado 100mg 1,11 2,78 Semelhantes 

 

 

4.3 Parte II – Desenvolvimento de metodologia eletroanalítica para determinação de 

CBZ em formulações farmacêuticas e perspectiva para análise em urina 

 

4.3.1 Comportamento eletroquímico da CBZ  

Como descrito no procedimento experimental, o comportamento eletroquímico da 

CBZ foi avaliado através da voltametria cíclica sobre o eletrodo de trabalho de DDB, em 

diversos eletrólitos suporte. Sobre este eletrodo de trabalho, o fármaco apresentou processos 

de oxidação e redução semelhantes aos descritos por KALANUR e colaboradores utilizando 

eletrodo de CV sem modificação [107]. No entanto as respostas obtidas para a CBZ sobre o 

eletrodo de DDB foram mais intensas e definidas.  

Em relação aos eletrólitos suporte, foram observados picos mais evidentes e bem 

definidos em tampão acetato 0,1 mol L
-1

 (pH 4,76) sendo este meio selecionado a princípio. 

Todavia, os processos de redução apresentados pela CBZ (FIGURA 18) permitiram a 

investigação da viabilidade de se determinar o fármaco em urina na presença de ácido 

ascórbico (AA) e ácido úrico (AU). Isto porque, estes compostos, apesar de serem potenciais 

interferentes eletroquímicos presentes neste fluido biológico, não exibem processos catódicos 

significativos sobre o DDB, nessas condições, como pode ser visto na FIGURA 19. Desta 

forma, optou-se pela mudança do eletrólito suporte para o ácido sulfúrico 0,2 mol L
-1

, visto 

que em trabalho anterior descrito por GIMENES e colaboradores [28] observa-se menor 

interferência do AA, nesse meio, para determinação indireta de Dopamina, cujo procedimento 

de detecção é semelhante ao proposto para a CBZ. Como pode ser visto neste trabalho, sobre 

eletrodo de CV, a dopamina apresenta processo de oxidação em potencial próximo ao 

processo anódico do AA, tendo, portanto, sobreposição dos resultados. Todavia, como a 
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dopamina apresenta um processo de redução, o que não é observado para o AA nas condições 

propostas, os autores propuseram a detecção indireta da dopamina na presença de AA. No 

entanto, foi observado diminuição da resposta catódica da analito na presença de AA. Esse 

comportamento foi associado à uma reação química espontânea entre o produto da oxidação 

da dopamina e o AA, comprometendo a determinação indireta do analito nestas condições. 

Entretanto, como em meio ácido a oxidação do AA é desfavorecida, promoveu-se a 

substituição do eletrólito suporte de tampão acetato (pH 4,7) para H2SO4 0,2 mol L
-1

. Os 

autores comprovaram experimentalmente que esta alteração viabilizava a detecção indireta da 

dopamina e por este motivo optamos por realizar a mesma modificação no presente trabalho. 

Além disso, o comportamento eletroquímico da CBZ observado em meio de ácido sulfúrico 

obteve um perfil muito próximo ao exibido em tampão acetato. Desta forma, como eletrólito 

suporte para determinação da CBZ, tanto em formulações farmacêuticas quanto em urina, foi 

selecionado o meio de ácido sulfúrico 0,2 mol L
-1

, sendo as figuras apresentadas a seguir 

obtidas após substituição do eletrólito. Os detalhes dos estudos realizados, com base no 

trabalho descrito, para determinar CBZ em urina são abordados no tópico 4.3.8. 

 

 

FIGURA 18 - Voltamogramas cíclicos da CBZ 1,0x10
-3

 mol L
-1

 (a) e do eletrólito H2SO4 0,2 mol L
-1

 

(b) sobre DDB tratado anodicamente. As soluções analisadas foram previamente submetidas à 

remoção de O2 através do borbulhamento de N2. Velocidade de varredura: 50 mV s
-1

  

 

 



50 

 

 

 

 

FIGURA 19 - Voltamogramas cíclicos do (a) ácido ascórbico 1,0x10
-3

 mol L
-1 

e (b) ácido úrico 

1,0x10
-4

 mol L
-1

 sobre eletrodo de DDB, em meio de H2SO4 0,2 mol L
-1

. Em detalhe, processo anódico 

do ácido úrico. Velocidade de varredura: 50 mV s
-1

. 

 

 A FIGURA 18 apresenta os voltamogramas cíclicos obtidos a partir da análise de 

soluções de CBZ (a) 1x10
-3

 mol L
-1

 (preparadas em H2SO4 0,2 mol L
-1

) e do eletrólito suporte 

(b). Como pode ser observado, o fármaco em questão apresenta dois processos eletroquímicos 

anódicos e dois catódicos, sendo que os picos de oxidação ocorrem em torno dos potenciais 

1,4 e 1,6 V, enquanto os processos de redução se apresentam próximos aos potenciais -0,3 e -

0,8 V. O processo catódico, que ocorre próximo de -0,3 V, apresentou-se como quase-

reversível, visto que deixa de ocorrer quando a CBZ não é submetida aos potenciais de 

oxidação, em contrapartida o segundo pico catódico não se mostra dependente da ocorrência 

de fenômenos oxidativos. Esse comportamento também foi relatado por KALANUR e 

colaboradores sobre o eletrodo de carbono vítreo [106], onde foi sugerido que o primeiro 

processo catódico (-0,3 V) esta relacionado com o produto de oxidação obtido a partir do 

primeiro processo anódico (1,4 V), sendo o segundo processo catódico independente de 

oxidação prévia. Além disso, em trabalho anterior [104], o mesmo grupo de pesquisa propõe 

os possíveis mecanismos para os processos de oxidação observados no eletrodo de CV, sendo 

estes baseados em relatos prévios para a imipramina. Segundo os autores, o primeiro processo 

anódico está associado à perda de um elétron pelo nitrogênio presente na estrutura da CBZ, 

que a partir de então se converte em intermediários ressonantes culminando na dimerização 

das moléculas com liberação de dois prótons. O dímero formado é então oxidado na mesma 

posição, porém neste caso, como existem dois nitrogênios na molécula, dois elétrons são 
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perdidos, sendo este o processo associado ao segundo pico anódico. Os autores observaram 

ainda, que o primeiro processo oxidativo é controlado por difusão e o segundo por adsorção.  

A FIGURA 20 apresenta os resultados obtidos na avaliação da influência do 

tratamento eletroquímico da superfície do eletrodo de DDB sobre o perfil dos processos redox 

exibidos pela CBZ. Como pode ser observado, o tratamento anódico evidenciou e intensificou 

significativamente os processos eletroquímicos apresentados pelo fármaco e por este motivo 

foi adotado para sequência de desenvolvimento da metodologia. 

 

 

FIGURA 20 - Voltamogramas cíclicos da CBZ 1,0x10
-3

 mol L
-1

 em meio de H2SO4 0,2 mol L
-1

 

obtidos com eletrodo de DDB em três situações distintas: após tratamento anódico (voltamograma 

vermelho), sem tratamento (voltamograma azul) e após tratamento catódico (voltamograma 

preto). Velocidade de varredura: 50 mV s
-1 

 

4.3.2 Determinação dos pulsos de potenciais e tempo de aplicação destes para detecção 

MPA da CBZ  

Como a CBZ apresenta processos catódicos e anódicos distantes entre si, a avaliação 

dos pulsos de potenciais de detecção foi conduzida em duas etapas, sendo uma destinada aos 

processos de redução e uma segunda associada aos processos de oxidação. Para este último 

caso os pulsos de potencial estudados foram: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 e 1,7 V. Em 

contrapartida, a avaliação catódica foi realizada através dos seguintes pulsos de potenciais: 

1,6; -0,2; -0,4; -0,6; -0,8; -1,0 e -1,2 V, sendo o primeiro pulso de potencial, 1,6 V, necessário 

para gerar as espécies que vão sofrer o primeiro processo redutivo. As FIGURAS 21 e 22 
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apresentam os resultados obtidos a partir da injeção de três amostras padrão de CBZ 1,0x10
-4

 

mol L
-1

 em função das duas sequências de pulsos de potenciais, respectivamente.  

 

FIGURA 21 - Amperogramas obtidos pela detecção MPA em FIA de injeções em triplicata de CBZ 

1x10
-4

 mol L
-1

, aplicando, sobre eletrodo de trabalho por 100 ms, os potenciais de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 

1,0; 1,2; 1,4; 1,6 e 1,7 V. Vazão de 3,0 mL min
-1

 e alça de amostragem de 100µL. Do lado esquerdo da 

figura é apresentada uma legenda onde E é o potencial aplicado e Ip a corrente de pico associada a este 

potencial. 

 

 

FIGURA 22 - Amperogramas obtidos pela detecção MPA em FIA de injeções em triplicata de CBZ 

1x10
-4

 mol L
-1

, aplicando, sobre eletrodo de trabalho por 100 ms, os potenciais de 1,6; -0,2; -0,4; -0,6; 

-0,8; -1,0 e -1,2 V. Vazão de 3,0 mL min
-1

 e alça de amostragem de 100µL. Do lado esquerdo da 

figura é apresentada uma legenda onde E é o potencial aplicado e Ip a corrente de pico associada a este 

potencial. 
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Como podem ser observados, através da análise da FIGURA 21, os sinais obtidos até 

os potenciais 0,2 e 0,4 V são pouco expressivos, apresentando magnitude em torno de 30 nA. 

No entanto, a partir de 0,6 V os processos ocorrem com maior intensidade e geram respostas 

mais significativas, sendo que estas não experimentam elevação considerável até 1,2 V, 

todavia a partir deste pulso potencial o sinal eleva-se pronunciadamente até 1,7 V. Este 

panorama induz a acreditar que até 1,2 V são obtidas respostas frente ao primeiro processo 

oxidativo e a partir deste potencial intensifica-se a ocorrência dos dois processos anódicos. O 

fato da diferença entre 1,6 e 1,7 V não ter sido tão expressiva, associada à ideia de se 

minimizar as grandes variações de pulsos de potencial, optou-se pelo potencial 1,6 V como 

pulso gerador (que também pode ser usado para detecção em formulações farmacêuticas), o 

qual é responsável pela geração das espécies que serão reduzidas nos pulsos de potenciais 

catódicos (coletor), sendo estes utilizados para detecção da CBZ na presença de AA e AU, 

bem como em formulações farmacêuticas. 

A FIGURA 22 permite observar ocorrência de processos de redução a partir de -0,2 V, 

sendo a magnitude do sinal aumentada até -0,8 V, onde nota-se boa sensibilidade da resposta 

relacionada, provavelmente, ao primeiro processo de redução da CBZ. Em pulsos de 

potenciais mais catódicos que -0,8 V há um crescimento significativo da resposta 

amperométrica, como pode ser observado em -1,0 e -1,2 V. Este conjunto de informações 

remete à ideia de que o primeiro processo de redução é observado até -0,8 V e que a partir 

deste potencial a resposta está associada aos dois processos catódicos. Na Figura 22, é 

possível observar ainda, que houve grande deslocamento dos potenciais catódicos para 

valores mais negativos em comparação aos apresentados na voltametria cíclica da CBZ 

(FIGURA 18). Fato semelhante ocorre na Figura 21, onde em 0,6 V já foi possível observar o 

primeiro processo de oxidação da CBZ, portanto, enquanto os processos de redução foram 

dificultados, os de oxidação foram favorecidos para detecção MPA. A causa deste 

deslocamento pode ser justificada pela configuração da nova célula eletroquímica (FIGURA 

7) utilizada no sistema FIA para determinação da CBZ, visto que esse evento não ocorreu 

quando o mesmo modo de detecção foi adotado na célula wall jet (FIGURA 6) para 

determinação do CS. Contudo, considerando-se a possibilidade da determinação da CBZ em 

urina foram selecionados os potenciais -0,8 e -1,2 V, sendo o primeiro em âmbito mais 

seletivo e o segundo objetivando-se maior sensibilidade. Em suma, a seguinte sequência de 

pulsos de potencial foi adotada para detecção da CBZ: 1,6 V (gerador e detector no caso de 

formulações farmacêuticas) e -0,8 e -1,2 V (detectores). 
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Em relação aos tempos de aplicação dos potenciais de detecção, foram estudadas e 

estabelecidas duas condições, sendo uma voltada para quantificação de CBZ em formulações 

farmacêuticas e uma segunda relacionada à possibilidade de se determinar este fármaco em 

urina. Normalmente, quando os potenciais são aplicados por tempos menores a resposta é 

mais expressiva, porém como a CBZ apresenta mais de um processo eletroquímico com 

dependência entre si, um tempo maior de aplicação do pulso de potencial gerador amplifica os 

sinais obtidos pelo pulso de potencial coletor. Desta forma, avaliou-se até que ponto era 

interessante aplicar o potencial gerador por mais tempo sem que este perdesse muito em 

sensibilidade. Assim, para determinação de CBZ em amostras farmacêuticas estes tempos 

foram variados de 30 a 400 ms e percebeu-se que quando o potencial gerador era aplicado por 

150 ms havia perda de sinal de 16% para o mesmo, mas a resposta detectada em -1,2 V, por 

30 ms, aumentava em 120%, sendo esta condição considerada ótima (1,6 V/150ms e -1,2 

V/30ms). O potencial -0,8 V foi mantido em caráter de monitoramento durante todo o 

desenvolvimento metodológico, sendo aplicado por 30 ms.  

Um objetivo complementar foi a determinação de CBZ em urina por meio dos 

processos de redução, relacionados ou não com eventos anódicos prévios. Neste caso, tempos 

de geração de até 800 ms foram avaliados para o potencial gerador, uma vez que quanto mais 

espécies são geradas por este potencial maior será a resposta catódica, elevando assim a 

sensibilidade analítica e minimizando a possibilidade de interferência. Após avaliação 

minuciosa das respostas frente aos tempos testados, percebeu-se que a aplicação do potencial 

gerador (1,6 V) por 800 ms e dos coletores (-0,8 V e -1,2 V) por 30 ms cada proporcionava a 

melhor condição analítica em função da sensibilidade do método.  

 

4.3.3 Determinação do pulso de potencial e tempo de aplicação para a limpeza do 

eletrodo de DDB 

 O potencial ideal, bem como o tempo de aplicação deste, para uma limpeza eficiente e 

reativação da superfície do eletrodo de DDB foram avaliados em busca da maior 

reprodutibilidade analítica do método proposto. Para tanto, foram analisadas, 

consecutivamente, 10 injeções de amostras de CBZ 1,0x10
-4 

mol L
-1

 aplicando-se por 100 ms 

os seguintes potenciais de limpeza: -1,3; -1,4 e -1,5 V. Em seguida foi calculado o DPR das 

respostas obtidas em cada caso e o potencial -1,4 V proporcionou a melhor repetibilidade, 

com DPR de 1% entre os sinais obtidos para ambos os potenciais de detecção, sendo 

selecionado para efetuar limpeza e reativação da superfície do DDB. Somente os valores mais 

baixos que -1,2 V foram avaliados, visto que há um processo de redução significativo que é 
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utilizado para detecção da CBZ neste potencial num tempo curto de 30 ms, assim faz-se 

necessária uma limpeza após este valor. Além disso, caso algum produto da redução seja 

adsorvido na superfície do DDB, o mesmo pode ser eliminado no pulso de potencial de 

oxidação que é aplicado como gerador para detecção indireta da CBZ em urina ou ainda 

aplicado como detector da CBZ em formulações farmacêuticas. 

Na sequência foi estabelecido o tempo em que este pulso de potencial para limpeza (-

1,4 V) deveria ser aplicado, sendo este parâmetro otimizado também com base no DPR de 10 

injeções consecutivas de CBZ 1,0x10
-4 

mol L
-1

. Desta forma, os procedimentos foram 

conduzidos com o pulso de potencial de limpeza sendo aplicado por tempos que variaram de 

100 a 600 ms. Apesar da pouca diferença entre os DPR obtidos para as respostas em cada 

tempo de aplicação do pulso, optou-se por manter o maior tempo, 600 ms, com o objetivo de 

garantir a melhor reativação da superfície do eletrodo de DDB.  

 

4.3.4 Determinação da vazão e alça de amostragem para detecção MPA em FIA da CBZ 

O volume da alça de amostragem e a vazão do eletrólito carregador são parâmetros do 

sistema FIA extremamente importantes, uma vez que através destes é possível influenciar de 

maneira significativa na sensibilidade e frequência analítica do método. Vale ressaltar ainda, 

que estes parâmetros devem ser cuidadosamente avaliados em situações onde se trabalha com 

pulsos de potencial gerador e coletor, como é o caso da CBZ. Isto porque, em vazões muito 

elevadas as espécies geradas podem ser rapidamente removidas da superfície do eletrodo de 

trabalho desfavorecendo sua detecção no pulso de potencial coletor. Além disso, um 

equilíbrio entre os parâmetros deve ser estabelecido para que o número mínimo de pontos seja 

coletado e não haja distorções dos sinais. Dessa maneira, foram avaliadas as vazões de 2,0; 

2,5; 3,0; 3,5 e 4,0 mL min
-1 

e volumes de alça de amostragem variando de 50 a 300 µL no 

sistema FIA. A FIGURA 23 exibe os resultados obtidos das análises, em triplicata e apenas 

para o pulso de potencial em 1,6 V, das amostras de CBZ 1,0x10
-4 

mol L
-1 

em sistema FIA 

com volumes crescentes de alças de amostragem. Observa-se nesta Figura que a partir de 200 

µL (d) não há aumento expressivo das respostas. Comportamento semelhante foi obtido para 

o pulso de potencial coletor (-1,2 V), visto que o incremento do volume de amostragem 

aumenta a quantidade de espécies geradas e consequentemente eleva a resposta obtida no 

pulso de potencial coletor. Além disso, um dos processos de redução da CBZ não depende de 

oxidação prévia da molécula, e por isso, para este processo, a detecção não funciona como 

sistema gerador-coletor. Sendo assim, a magnitude da corrente obtida através do pulso de 
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potencial -1,2 V em função da alça de amostragem assemelha-se ao observado para o pulso de 

potencial em 1,6 V.  

Portanto, objetivando-se maior frequência analítica foi selecionado como volume de 

amostragem 150 µL, uma vez que com esta alça o sinal diminuiu apenas 20% para o potencial 

1,6 V e 5% para potencial -1,2 V (não apresentado)  

 

 

FIGURA 23 - Detecção MPA em FIA de injeções em triplicata de CBZ 1x10
-4

 mol L
-1

, adotando-se 

volumes crescentes de alças de amostragem, onde (a) 50, (b) 100, (c) 150, (d) 200, (e) 250 e (f) 300 

µL. Apenas o potencial de detecção 1,6 V, aplicado por 150 ms, é apresentado. Vazão de 2,5 mL min
-1

 

 

A FIGURA 24 apresenta as respostas das análises em triplicata de amostras de CBZ 

1,0x10
-4 

mol L
-1 

em sistema FIA com vazões crescentes, onde é perceptível que a partir de 3,0 

mL min
-1 

(c) não há elevação significativa das respostas nos potenciais 1,6 V (I) e -1,2 V (II), 

sendo esta a vazão selecionada. É importante mencionar que, quando se trabalha com pulsos 

de potencial gerador e coletor, o aumento da vazão diminui a resposta obtida no potencial 

coletor, uma vez que as espécies geradas são mais rapidamente removidas da superfície do 

eletrodo. Entretanto, para a CBZ, o comportamento observado para ambos os potenciais de 

detecção foi semelhante, o que está relacionado com o fato de um dos processos catódicos 

apresentados pelo analito ser independente de fenômenos oxidativos prévios e por isso o 

incremento de vazão também eleva a resposta para o potencial de detecção catódico.  

Assim, a vazão de 3,0 mL min
-1 

e alça de amostragem de 150 µL foram estabelecidas, 

permitindo a obtenção de sinais sensíveis e discretos (no mínimo 20 pontos por pico), além de 

proporcionar uma boa frequência analítica de 40 injeções/hora.  
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FIGURA 24 - Detecção MPA em FIA de injeções em triplicata de CBZ 1x10
-4

 mol L
-1

, adotando-se 

vazões crescentes, onde (a) 2,0; (b) 2,5; (c) 3,0; (d) 3,5 e (e) 4,0 mL min
-1

. Os amperogramas são 

referentes aos potenciais de detecção 1,6 V (I) e -1,2 V (II). Alça de amostragem 150 µL 

 

 Cabe ressaltar ainda que, os valores de vazão e alça de amostragem otimizados 

apresentaram resultados semelhantes nas condições estabelecidas na detecção MPA da CBZ 

em urina. Isto porque, apesar do tempo de duração do pulso de potencial gerador ser quase 

cinco vezes maior na detecção MPA em urina, um fluxo mais lento e grande volumes de alça 

não foram significativos para aumentar o sinal da CBZ no pulso de potencial coletor. A 

TABELA 5 resume os parâmetros otimizados para determinação de CBZ em amostras 

farmacêuticas e urina por meio da detecção MPA em FIA.  

 

TABELA 5: Parâmetros otimizados para detecção de CBZ em amostras farmacêuticas e urina (em 

perspectiva) através da detecção MPA em FIA 

Parâmetros Medicamento Urina 

Potenciais de detecção / Tempo de aplicação 
+1,6 V / 150 ms 

-1,2 V / 30 ms 

+1,6 V / 800 ms 

-1,2 V / 30 ms 

Potencial de limpeza / Tempo de aplicação -1,4 V / 600 ms -1,4 V / 600 ms 

Vazão 3,0 mL min
-1

 3,0 mL min
-1

 

Alça 150 µL 150 µL 
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4.3.5 Estudos de repetibilidade e determinação da faixa linear de trabalho 

A repetibilidade analítica foi avaliada em função do DPR entre as respostas obtidas 

frente a 10 injeções consecutivas de CBZ. Para as condições estabelecidas para análises em 

formulações farmacêuticas, o analito apresentou concentração igual a 1,0x10
-4

 mol L
-1

. Em 

contrapartida, para as condições otimizadas para análises em urina, o ensaio foi conduzido 

utilizando-se CBZ com concentração igual a 2,0 µmol L
-1

. No primeiro caso, os resultados 

confirmaram elevada precisão analítica para os dois potenciais de detecção, obtendo DPR de 

0,86% para 1,6 V e 0,94% para -1,2 V, como pode ser observado na FIGURA 25. Estes 

valores são os menores dentre os trabalhos descritos em literatura para determinação de CBZ 

através de técnicas eletroquímicas [13, 78-81, 104-107], o que eleva a credibilidade dos 

resultados obtidos a partir da metodologia proposta. Nas condições estabelecidas para 

determinação de CBZ em urina, a precisão analítica também se mostrou elevada, obtendo-se 

DPR de 1,50% para o potencial de detecção de -1,2 V, como pode ser observado na FIGURA 

26. 

 

 

FIGURA 25 - Amperogramas obtidos pela detecção MPA em FIA de 10 injeções consecutivas de 

CBZ 1,0x10
-4

 mol L
-1

. Vazão de 3,0 mL min
-1

; alça de amostragem de 150µL, potenciais de detecção 

de 1,6 e -1,2 V aplicados, respectivamente, por 150 e 30 ms e potencial de limpeza de -1,4 V (não 

apresentado), aplicado por 600 ms.  
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FIGURA 26 - Amperograma obtido pela detecção MPA em FIA de 10 injeções consecutivas de CBZ 

2,0 µmol L
-1

. Potencial gerador (não apresentado) de 1,6 V aplicado por 800 ms, potencial coletor de -

1,2 V aplicado por 30 ms e potencial de limpeza (não apresentado) de -1,4 V aplicado por 600 ms. 

Vazão de 3,0 mL min
-1

; alça de amostragem de 150µL 

 

 Na sequência foram obtidas as faixas lineares de trabalho para as duas vertentes 

analíticas às quais o método em desenvolvimento se propõe, ou seja, determinação de CBZ 

em amostras farmacêuticas e urina. Para isso, foram geradas curvas de regressão linear nas 

condições estabelecidas nas duas situações, sendo confeccionadas a partir das médias dos 

resultados provenientes das injeções, em triplicata, de padrões de CBZ em concentrações 

variando de 1,0x10
-8

 a 1,0x10
-4

 mol L
-1

, frente aos pulsos de potenciais de detecção de 1,6 e -

1,2 V. Assim, através dos amperogramas resultantes dos ensaios executados obtiveram-se as 

faixas lineares de trabalho de 0,6 a 40,0 µmol L 
-1 

para o potencial de detecção de 1,6 V e de 

0,4 a 20,0 µmol L
-1

 para -1,2 V, quando o potencial gerador foi aplicado por 150 ms. No 

entanto, na situação onde foi aplicado 800 ms no pulso de potencial gerador, o sinal obtido 

para o mesmo foi pouco expressivo, sendo desconsiderado uma vez que o objetivo seria 

utilizar somente o pulso de potencial coletor para detecção da CBZ, sendo nessas condições, 

obtido uma faixa linear de 2,0x10
-8

 a 1,0x10
-6

 mol L
-1

. Como pode ser observado, a maior 

geração de espécies pelo potencial anódico permitiu a determinação de concentrações de CBZ 

20 vezes menores pelo potencial coletor. Todavia, em concentrações maiores que µmol L
-1

, a 

resposta eletroquímica torna-se não linear, provavelmente, por causa da maior contaminação 

do eletrodo de DDB proporcionada nessas condições. 
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A FIGURA 27 apresenta as curvas de regressão linear que permitiram a determinação 

da faixa de trabalho nas possibilidades de detecções propostas pela detecção MPA. Como 

podem ser observados, os coeficientes de correlação linear foram de 0,999 e 0,999, para 1,6 

(A) e -1,2 V (B), respectivamente, na condição 1 (1,6 V por 150 ms e -1,2 V por 30 ms) e de 

0,997 para -1,2 V (C) adotando-se a condição 2 (1,6 V por 800 ms e -1,2 V por 30 ms).  

Desta forma, pode-se dizer que as duas possibilidades analíticas são altamente 

vantajosas, uma vez que a condição 1 oferece sensibilidade adequada, apresentando boa faixa 

linear de trabalho para ambos os potenciais usados na detecção, além de aumentar a 

seletividade do método pelo monitoramento do sinal em dois pulsos de potenciais, o que pode 

auxiliar na caracterização do princípio ativo na amostra. Apesar disso, a condição 2 foi 

adotada para realizar os estudos analíticos nas amostras contendo a CBZ em formulações 

farmacêuticas e fluidos biológicos por meio da MPA em FIA. Isto porque, a segunda 

condição proporcionou a determinação de CBZ em amostras bem diluídas, o que reduz 

consideravelmente a ação de interferentes e viabiliza ainda mais a quantificação deste 

fármaco tanto em amostras biológicas quanto em formulações farmacêuticas. Vale ressaltar, 

que a utilização de soluções muito diluídas na execução das análises pode gerar erro 

experimental mais significativo e por este motivo exige uma análise mais criteriosa. 

 

 

FIGURA 27 – Curvas de regressão linear confeccionadas a partir das respostas de soluções de CBZ 

nas seguintes concentrações: 0,6 a 40,0 µmol L
-1 

(A); 0,4 a 20,0 µmol L
-1 

(B) e 0,02 a 1,0 µmol L
-1 

(C), 

frente aplicação dos seguintes potenciais: 1,6 V (A), -1,2 V; após aplicação de potencial gerador de 1,6 

V por 150 ms (B) e -1,2 V após aplicação de potencial gerador de 1,6 V por 800 ms (C). 
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4.3.6 Ensaios para obtenção da curva de calibração e dos limites de detecção (LD) e 

quantificação (LQ), seguidos da aplicação da metodologia em amostras farmacêuticas e 

dos estudos de adição e recuperação 

 Após otimização de todos os parâmetros do método proposto, uma nova curva de 

calibração foi gerada adotando-se a condição 2 de detecção MPA (detecção realizada somente 

no pulso de potencial coletor em -1,2 V), sendo analisadas para isso soluções padrão de CBZ 

nas concentrações de 0,2 a 1,0 µmol L
-1

. Através desses resultados foi possível realizar a 

determinação de CBZ em amostras farmacêuticas e efetuar o estudo de adição e recuperação 

sobre estas amostras. Além disso, a curva permitiu estabelecer os limites de detecção e 

quantificação da metodologia para esta condição analítica. O amperograma resultante dos 

ensaios supracitados e a curva de calibração confeccionada a partir das respostas deste 

procedimento são apresentados na FIGURA 28, onde pode ser visto um excelente coeficiente 

de regressão linear (0,998), que indica que os dados podem ser estatisticamente relacionados.  

 

 

FIGURA 28 - Amperograma obtido por meio da detecção MPA em FIA de soluções padrão de CBZ 

nas concentrações: 0,2 (a), 0,4 (b), 0,6 (c), 0,8 (d) e 1,0 µmol L
-1 

(e). Pulsos de potenciais: 1,6V/800ms 

(não apresentado); -1,2 V/30ms e -1,4V/600ms (não apresentado). Vazão de 3,0 mL min
-1

 e alça de 

amostragem de 150 µL. A curva de calibração analítica é exibida ao lado do amperograma.  

 

Com base nesta curva de calibração foi realizado o estudo de adição e recuperação 

sobre a amostra farmacêutica, que apresentou recuperação em torno de 100 % (TABELA 6) 

indicando que a metodologia é pouca influenciada pela matriz e por isso apresenta 

potencialidade para determinação de CBZ em amostra farmacêutica. 
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TABELA 6: Resultados dos estudos de adição e recuperação em amostras farmacêuticas de CBZ 

Medicamento 
Amostra 

(µmol L
-1

) 

Adição 

(µmol L
-1

) 

Recuperação 

(µmol L
-1

) 

Recuperação 

(%) 

Carbamazepina 200 mg  0,399 ± 0,001 0,200 0,624 ± 0,002 104,2 

 

Além disso, foram estabelecidos para o potencial de detecção -1,2 V os limites de 

detecção de 1,78 nmol L
-1

 e quantificação de 5,95 nmol L
-1

, sendo os valores obtidos 

consideravelmente menores que os apresentados pelos trabalhos eletroquímicos descritos até 

o momento em literatura [13, 79-82, 105-108]. Cabe ressaltar que, os limites de detecção e 

quantificação são calculados de forma teórica com base na sensibilidade da curva de 

calibração e no desvio padrão apresentado pelo sinal de ruído do branco, conforme discutido 

no item 3.6 da parte experimental. Este procedimento é preconizado pela resolução 899 da 

ANVISA [113] que normatiza a validação de metodologias para o CQ de medicamentos. 

Considerando-se que o limite quantificável pode ser dado também pela metade do menor 

valor do sinal detectável (do padrão do analito) que seja claramente distinguível do ruído do 

sinal do branco, o método proposto apresenta um valor de 10 nmol L
-1

. Cabe ressaltar que, a 

maioria dos métodos descritos em literatura não apresenta o limite quantificável, o qual 

fornece uma informação mais prática para reprodução e aplicação desses trabalhos, 

principalmente, no caso de análises em fluidos biológicos que exigem em muitas situações 

determinações a níveis de µg Kg
-1

 (ppb) ou menos. Ainda assim, a metodologia proposta 

ofereceu baixos limites de detecção teóricos e práticos, destacando sua potencialidade para 

análises em condições de reduzida concentração da CBZ. 

 

4.3.7 Comparação dos resultados de doseamento de CBZ em formulação farmacêutica, 

obtidos pelo método proposto, aos provenientes de metodologia espectrofotométrica de 

absorção molecular no UV 

 A curva de calibração analítica exposta na FIGURA 28 permitiu a determinação de 

CBZ em amostra farmacêutica preparada a partir do medicamento genérico comercializado 

pela União Química. O valor médio determinado pelo método proposto para análises em 

triplicata do medicamento e o desvio padrão referente a este procedimento são apresentados 

na TABELA 7. Nesta tabela também são expostos os resultados provenientes das análises 

espectrofotométricas no ultravioleta, do mesmo produto comercial contendo a CBZ. Em 

seguida, os valores obtidos a partir das duas metodologias analíticas foram estatisticamente 
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comparados, por meio dos testes F e t, a fim de certificar que os resultados encontrados 

através da metodologia proposta são semelhantes ao método oficial e, portanto, pertinentes.  

 

TABELA 7: Quantidade de CBZ encontrada em amostra farmacêutica através do método 

eletroquímico (FIA-MPA) e espectrofotométrico (UV) - (n = 3) 

Medicamento Rotulado (mg) FIA-MPA (mg) UV (mg) 

Carbamazepina  200 199,9 ± 5,2 202,6 ± 4,2 

 

Como pode ser observado na TABELA 8, a comparação estatística dos métodos em 

questão apresentaram valores calculados menores que os críticos, tal fato indica que os 

resultados provenientes das duas metodologias analíticas possuem variância (Teste F) e média 

(Teste-t) semelhantes, com um nível de confiança de 95%. Desta forma, a ferramenta analítica 

proposta oferece resultados confiáveis e por isso pode ser adotada no controle de qualidade de 

rotina desse medicamento. 

 

TABELA 8: Comparação estatística, por meio dos testes F e t, dos resultados de teor da 

Carbamazepina 200 mg obtidos pelos métodos FIA-MPA e UV  

Teste F Teste t 

F calculado F crítico Parecer  t calculado t crítico Parecer  

1,53 39,00 Semelhantes 0,53 2,78 Semelhantes 

 

4.3.8 Avaliação da interferência dos ácidos ascórbico (AA) e úrico (AU) para 

determinação de CBZ e estudos de adição e recuperação em urina. 

 Ao estudar o comportamento eletroquímico da CBZ, os processos catódicos 

apresentados pelo fármaco despertaram o interesse pela investigação da determinação dessa 

espécie em urina. Isso se deve ao fato de os principais interferentes eletroquímicos presentes 

neste fluido biológico, AA e AU, não apresentarem processos de redução perceptíveis sobre o 

eletrodo de trabalho de DDB. Por este motivo, viabilizam, a princípio, a detecção 

amperométrica do analito através da aplicação de pulsos de potencial catódicos pela MPA. 

Neste contexto, foram realizados diversos ensaios no intuito de avaliar o nível de interferência 

dos AA e AU na determinação de CBZ em urina e estabelecer as condições para análises 

nesse tipo de amostra. 
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Inicialmente, foram avaliadas as respostas da detecção amperométrica (MPA) para 

soluções padrão de quatro composições distintas, sendo três soluções contendo apenas um dos 

compostos sob investigação (CBZ, AA ou AU) em concentração igual a 1,0x10
-4 

mol L
-1

 e 

uma quarta consistindo de uma mistura dos três analitos em concentrações semelhante às 

análises isoladas dos compostos. Como resultado, esperava-se que a resposta catódica de CBZ 

não apresentasse alteração, uma vez que no potencial adotado (-1,2V) apenas esta espécie 

apresenta processo eletroquímico significativo. No entanto, como pode ser observado na 

FIGURA 29, para o ensaio realizado adotando o tampão acetato 0,1 mol L
-1

 (pH 4,7) como 

eletrólito suporte, a resposta catódica do fármaco, quando este estava misturado aos 

interferentes (AA e AU), foi menor em comparação ao sinal obtido em sua análise individual.  

 

FIGURA 29 – Amperogramas resultantes da detecção MPA em FIA de soluções padrão de CBZ, AA 

e AU nas seguintes composições: (a) CBZ 1,0x10
-4

 mol L
-1

, (b) AA 1,0x10
-4

 mol L
-1

, (c) AU 1,0x10
-4

 

mol L
-1

 e (d) CBZ + AA + AU os três analitos apresentando concentração igual a 1,0x10
-4

 mol L
-1

. 

Pulsos de potenciais: 1,6V/150ms; -1,2 V/30ms e -1,4V/600ms (não apresentado). Vazão de 3,0 mL 

min
-1

 e alça de amostragem de 150 µL. Eletrólito suporte: tampão acetato 0,1 mol L
-1

, pH 4,7. 

 

O fenômeno observado acima pode ser associado à ocorrência de uma reação química 

redox espontânea entre os interferentes (AA, AU ou ambos) e o produto da oxidação da CBZ 

(gerado no pulso de potencial em 1,6 V). Observação semelhante foi previamente descrita por 

GIMENES e colaboradores [28]. Os autores deste trabalho conseguiram contornar a situação 

reduzindo consideravelmente o pH do meio através da utilização de um ácido concentrado 
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como eletrólito suporte (H2SO4 0,2 mol L
-1

), uma vez que a reação interferente do AA era 

desfavorecida nestas condições. Além disso, aplicaram o potencial gerador por tempos 

maiores para que mais espécies oxidadas fossem obtidas e a reação paralela não promovesse 

interferência significativa.  

Baseado neste trabalho, e após observar que o comportamento eletroquímico da CBZ 

não era afetado de maneira significativa, o eletrólito suporte foi alterado de tampão acetato 

0,1 mol L
-1 

para ácido sulfúrico 0,2 mol L
-1

, o qual foi utilizado posteriormente em todo 

trabalho. Adotando-se esta condição e aplicando o potencial gerador (1,6 V) por 800 ms a 

interferência considerável observada inicialmente passou a ser desprezível, como pode ser 

observada na FIGURA 30.  

 

FIGURA 30 – Amperogramas resultantes da detecção MPA em FIA de soluções padrão de CBZ, AA 

e AU nas seguintes composições: (a) AA 1,0x10
-4

 mol L
-1

, (b) AU 1,0x10
-4

 mol L
-1

, (c) CBZ 1,0x10
-4

 

mol L
-1

 e (d) CBZ + AA + AU os três analitos apresentando concentração igual a 1,0x10
-4

 mol L
-1

. 

Pulsos de potenciais: 1,6V/800ms; -1,2 V/30ms e -1,4V/600ms (não apresentado). Vazão de 3,0 mL 

min
-1

 e alça de amostragem de 150 µL 

Diante disso, novos estudos foram conduzidos em amostras contendo concentração 

fixa de CBZ e crescentes de AA e AU, sendo os ensaios realizados separadamente, no intuito 

de estabelecer o limite em que a interferência de cada um desses compostos é irrelevante. Para 

avaliação do AA, conforme descrito no procedimento experimental, 10 amostras de CBZ de 

concentração igual 1,0x10
-6 

mol L
-1

 foram analisadas, sendo que a partir da segunda as 
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soluções eram “contaminadas” com AA em concentrações que variaram de 2,5 µmol L
-1

 a 1,0 

mmol L
-1

. Os resultados deste ensaio estão representados na FIGURA 31, onde é possível 

observar, para o potencial de detecção -1,2 V, que apenas quando a concentração de AA 

estava 500 vezes superior frente à de CBZ houve impacto em relação à resposta obtida 

inicialmente para este fármaco, sendo a diminuição de 2,9%. A interferência adquire 

magnitude mais expressiva na última análise (não exibida na figura 31), onde AA está 1000 

vezes maior que CBZ e neste caso a redução de sinal foi de 10,5%. Quando são analisados os 

resultados obtidos a partir do potencial -0,8 V, a diminuição no sinal da CBZ só é observada 

em concentração de AA 1000 vezes maior (não exibida na figura 31), ainda assim de maneira 

pouco significativa (redução de 2,2%), porém a sensibilidade da técnica neste potencial é 

menor, inferindo nos limites de detecção da metodologia. Baseado nestes resultados, o AA 

revelou-se pouco interferente na determinação de CBZ, podendo este fármaco ser 

determinado em amostras contendo altas concentrações de AA (até 1000 vezes maiores), 

possibilitando a aplicação da metodologia para determinação de CBZ em urina. Estes 

resultados indicam que também está ocorrendo uma reação química redox espontânea entre o 

AA e CBZ, sendo em menor extensão a reação entre o AA e o produto da oxidação da CBZ 

(gerado no pulso de potencial em 1,6 V).  

 

FIGURA 31 – Amperogramas resultantes da detecção MPA em FIA de soluções contendo CBZ em 

concentração fixa (1,0 µmol L
-1

) e concentrações crescentes de AA, onde: (a) não adicionado, (b) 10; 

(c) 20; (d) 40; (e) 80; (f) 160 e (g) 500 µmol L
-1

. Pulsos de potenciais: 1,6V/800ms; -0,8V/30ms, -1,2 

V/30ms e -1,4V/600ms (não apresentado). Vazão de 3,0 mL min
-1

 e alça de amostragem de 150 µL.  
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Em procedimento semelhante avaliou-se a interferência do AU, porém neste caso 

foram analisadas 8 amostras de CBZ em concentração igual a 1,0x10
-6 

mol L
-1

, sendo que a 

partir da segunda as soluções foram “contaminadas” com AU em concentrações que variaram 

de 2,5 µmol L
-1

 a 0,1 mmol L
-1

. Vale ressaltar que, o AU a partir de 0,1 mmol L
-1

 não foi 

completamente solúvel no eletrólito utilizado para detecção MPA. Os resultados deste ensaio 

são apresentados na FIGURA 32, onde é perceptível que para o pulso de potencial de 

detecção -1,2 V, a partir de concentrações de AU 10 vezes (c) maior que a de CBZ, a resposta 

deste fármaco é consideravelmente reduzida (15,7%). Todavia, o mesmo não é observado 

quando se avalia os resultados provenientes da detecção em -0,8 V, onde as respostas de CBZ 

são mantidas constantes até a última solução analisada (AU 80 vezes mais concentrado). Estes 

resultados indicam que também está ocorrendo uma reação química redox espontânea entre o 

AU e a CBZ, mas em grande extensão quando comparado à reação com AA e da mesma 

forma a reação entre o AU e o produto da oxidação da CBZ (gerado no pulso de potencial em 

1,6 V) ocorre em menor extensão.  

 

 

FIGURA 32 – Amperogramas resultantes da detecção MPA em FIA de soluções contendo CBZ em 

concentração fixa (1,0 µmol L
-1

) e concentrações crescentes de AU, onde: (a) não adicionado, (b) 5; 

(c) 10; (d) 20; (e) 40 e (f) 80 µmol L
-1

. Pulsos de potenciais: 1,6V/800ms; -0,8V/30ms, -1,2 V/30ms e 

-1,4V/600ms (não apresentado). Vazão de 3,0 mL min
-1

 e alça de amostragem de 150 µL.  
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Desta forma, foram realizados os estudos de adição e recuperação de CBZ padrão em 

urina, sendo este ensaio baseado na mesma curva de calibração analítica apresentada na 

FIGURA 28, porém, nesse caso, também foram utilizadas as respostas obtidas a partir do 

pulso de potencial detector -0,8 V, que foi monitorado durante as análises. Os resultados do 

estudo revelaram uma recuperação média em torno de 100%, tanto para o potencial de 

detecção -1,2 V, quanto para -0,8 V, retificando ainda mais a confiabilidade da metodologia 

proposta, podendo a mesma ser aplicada de maneira simples, rápida e pouco onerosa, na 

determinação de CBZ em urina. 
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8. CONCLUSÕES 

  

 O presente trabalho contribui para o desenvolvimento científico do País, uma vez que 

apresenta metodologias eletroanalíticas altamente confiáveis para determinação, em 

formulações farmacêuticas, de citrato de sildenafila e carbamazepina, princípios ativos 

extensivamente consumidos pela sociedade e por isso muito importantes para todas as 

vertentes do setor farmacêutico. 

 Os métodos propostos, fundamentados na detecção MPA em FIA, são 

consideravelmente mais vantajosos que metodologias tradicionais baseadas em técnicas 

cromatográficas e espectroscópicas, visto que são conduzidos de maneira simples e prática, 

oferecendo elevada frequência de amostragem, baixa geração de resíduos, custos operacionais 

reduzidos e alta reprodutibilidade de resultados, demonstrando que é possível associar 

simplicidade, sustentabilidade e segurança analítica.  

Além disso, ao comparar as metodologias apresentadas neste trabalho com os métodos 

eletroquímicos descritos em literatura para a mesma finalidade é perceptível o avanço 

analítico que foi obtido. Isto porque muitas das metodologias publicadas até o momento 

adotaram sistemas com modificação de eletrodos que agregam complexidade aos ensaios e 

comprometem a frequência analítica. Em outros casos as ferramentas eletroquímicas 

empregadas não ofereceram alta reprodutibilidade dos resultados, diminuindo a confiabilidade 

da metodologia. 

Outra contribuição relevante do trabalho está na possibilidade de se determinar 

carbamazepina em amostras biológicas empregando-se, sem modificação, o eletrodo de 

diamante dopado com boro, uma vez que o método proposto foi comprovadamente pouco 

influenciado pelos principais interferentes eletroquímicos presentes em urina. Sendo uma 

perspectiva a concretização dos estudos de validação desta metodologia. 

Neste trabalho foram apresentadas apenas algumas das aplicabilidades da detecção 

MPA acoplada a sistemas FIA, sendo sua potencialidade irrefutável. Portanto, é fundamental 

a inserção desta poderosa ferramenta analítica na Farmacopeia Brasileira, permitindo que 

todas as suas vantagens sejam exploradas.  
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