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RESUMO 

As tetraciclinas foram primeiramente descobertas por volta de 1945 por Benjamin Duggar, 

sendo produzidas por espécies de Streptomyces. São agentes bacteriostáticos e apresentam 

vantagens em relação a outras classes de antibióticos entre elas o amplo espectro de ação, 

baixa toxicidade, baixo custo e a opção de ser administrada oralmente. Entre a família das 

tetraciclinas semi-sintéticas de segunda geração, a doxiciclina (DOX) apresenta-se com um 

dos compostos mais importantes pois é a molécula com maior lipofilicidade. É distribuída 

gratuitamente, mediante prescrição médica, no Sistema Único de Saúde no Brasil, sendo o 

controle de qualidade de extrema importância. Dentro do controle de qualidade, o estudo de 

estabilidade é importante já que a DOX sofre reações de epimerização resultando em produtos 

de degradação que podem ser hepatotóxicos. O presente trabalho teve como objetivo realizar 

estudo acelerado de estabilidade de hiclato de doxiciclina em comprimidos, tanto íntegro 

como comprimidos pulverizados, e em matéria-prima. Foram utilizadas duas técnicas físico-

químicas, espectrofotometria na região do ultravioleta, cromatografia líquida de alta 

eficiência, e uma microbiológica, por turbidimetria. O estudo acelerado de estabilidade do 

hiclato de doxiciclina em comprimidos e em matéria-prima comprovou que o fármaco é 

sensível quando exposto a condições de 40 ºC ± 0,2 ºC e 75 % ± 1,0 % de umidade, pois 

houve diminuição da atividade antimicrobiana e possível formação de produtos de degradação 

que foram detectados no tempo de 6 meses. Consequentemente, o hiclato de doxiciclina é 

instável em condições extremas de calor e umidade. 

 

Palavras-chave: hiclato de doxiciclina, estudo acelerado de estabilidade, espectrofotometria 

na região ultravioleta, cromatografia líquida de alta eficiência, ensaio turbidimétrico. 
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1. Introdução 

 
As tetraciclinas foram primeiramente descobertas por volta de 1945 por Benjamin 

Duggar, sendo produzidas por espécies de Streptomyces. A partir de então, novas moléculas 

de tetraciclinas foram descobertas e desenvolvidas, entre elas as naturais e as semi-sintéticas. 

Durante esse período de desenvolvimento de novas moléculas, as tetraciclinas foram 

consideradas a classe de antibióticos mais usados nos Estados Unidos (ZAKERI & WRIGHT, 

2008). 

Em geral, as tetraciclinas são agentes bacteriostáticos e apresentam vantagens em 

relação a outras classes de antibióticos entre elas: o amplo espectro de ação, baixa toxicidade, 

baixo custo e a opção de ser administrada oralmente. No entanto, visto essa variedade de 

propriedades positivas, a consequência foi o uso indiscriminado do medicamento gerando 

resistência frente a alguns micro-organismos (PEREIRA-MAIA et al., 2010). 

O amplo espectro químico deve-se a variabilidade de estruturas presentes na família 

das tetraciclinas, o que permite que diferentes compostos interajam com diferentes moléculas 

do organismo. Uma propriedade também importante é o fato das tetraciclinas formarem 

quelatos com compostos metálicos sendo essencial para sua função, pois a entrada na célula é 

facilitada quando as tetraciclinas formam complexos com íons Mg+2. No entanto, deve-se 

ressaltar que alimentos contendo íons metálicos devem ser ingeridos pelo menos 2 horas antes 

do medicamento (PEREIRA-MAIA et al., 2010; ZAKERI & WRIGHT, 2008). 

A atividade bacteriostática das tetraciclinas deve-se a seu mecanismo de ação. Estudos 

comprovaram que as tetraciclinas se ligam à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, dessa 

maneira impedem que haja transcrição do material genético feita pelo t-RNA. 

Consequentemente, a síntese proteica bacteriana é bloqueada (ROMEU et al., 2007). 
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As tetraciclinas são divididas em três categorias: tetraciclinas naturais e tetraciclinas 

semi-sintéticas de segunda e terceira geração (ZAKERI & WRIGHT, 2008). Entre a família 

das tetraciclinas semi-sintéticas de segunda geração, a doxiciclina (DOX) apresenta-se como 

um dos compostos mais importantes, pois é a molécula com maior lipofilicidade, desse modo, 

possui maior capacidade de atravessar membranas biológicas (PEREIRA-MAIA et al., 2010). 

A DOX é derivada da oxitetraciclina tendo a metaciclina como intermediário. Por 

fazer parte da família das tetraciclinas, apresenta amplo espectro de ação contra bactérias 

Gram positivas e Gram negativas. Além disso, se mostrou eficaz frente a micro-organismos 

resistentes como Rickettsia e Mycoplasma e também no tratamento e prevenção da cólera; não 

possui atividade antifúngica significativa (CINQUINA et al., 2003; RADE et al., 2007). 

Durante o processo de obtenção da DOX a partir da oxitetraciclina, pode ser formada a 

6-epidoxiciclina (6-EPO) como resíduo que tem seu limite estabelecido em 2% pela 

Farmacopeia Americana (USP, 2010), Farmacopeia Europeia (2010) e Farmacopeia 

Internacional (2015). Tratamentos com a DOX se restringem à medicina humana, porém 

também é utilizada como suplemento alimentar na medicina veterinária (RADE et al., 2007). 

A DOX tem sua administração pelas vias oral e parenteral e apresenta meia vida longa 

com duração acima de 15 horas; essa característica explica o aumento de prescrições de DOX 

quando comparada a outras tetraciclinas, pois devido à meia-vida longa, o tratamento requer 

menos doses (PEREIRA-MAIA et al., 2010).  

No âmbito do Sistema Público de Saúde, a DOX consta na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) e assim está disponível no Sistema Único de Saúde 

(SUS) sendo dispensada gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) mediante 

prescrição médica. Na RENAME as formas farmacêuticas disponíveis são em comprimido de 

100 mg e pó para solução injetável 100 mg. No tratamento humano, a DOX é utilizada como 
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anti-infecciosos de uso geral e de uso especial, como peste e tracoma. É utilizada também 

como antiparasitária no tratamento da malária (AGUIAR et al., 2005; RENAME, 2014). 

A DOX é encontrada na forma de sal de hidrato, sal de cloridrato solvatado e mono-

hidrato. A forma hidratada, conhecida como hiclato de doxiciclina, é utilizada em cápsulas e 

comprimidos e a mono-hidratada tem seu uso em preparações de suspensões aquosas (RADE 

et al., 2007). 

O hiclato de doxiciclina (Figura 1) quimicamente denominado: 4- (dimetilamino)- 1 

4,4ª,5,5ª,6,11,12ª-octaidro-3,5,10,12,12ª-pentaidroxi-6-metil-1,11-dioxo-2 

naftacenocarboximidaetanolado hidratado e com o nome IUPAC doxiciclina cloridrato 

hemietanol hemihidrato (DOXH), apresenta-se como um pó cristalino, amarelo, higroscópico, 

odor levemente alcoólico e sabor amargo. Solubiliza-se facilmente em água e metanol e 

pouco solúvel em etanol, também é solúvel em soluções de hidróxidos alcalinos. Os limites de 

teor são de 95% a 102% (F. BRAS., 2010).  

 

 

Figura 1. Estrutura química do hiclato de doxiciclina (CAS 24390-14-5). 

 

As indústrias que detêm o comércio são Apotex, EMS, Germerd, Hexal, Legrand, Neo 

Química, Neovita, Pfizer, Ranbaxy, Sanval, Teuto e União Química (KOGAWA & 

SALGADO, 2012a).  
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As tetraciclinas em geral, sofrem reações de epimerização em condições desfavoráveis 

de calor, pH e umidade. Com relação à DOX, essas reações podem acontecer nas posições C-

4 e C-6 dando origem a produtos de degradação (RADE et al., 2007) (Figura 2), sendo esses: 

4-epidoxiciclina (4-EDOX), 4,6- epidoxicilina (4,6- EDOX) e 2-acetil-2-

descarboxamidodoxiciclina (ADDOX) (VAN SCHEPDAEL et al., 1995). Os produtos de 

degradação possuem atividade antimicrobiana reduzida (RADE et al., 2007) e podem causar 

hepatotoxicidade severa (YAMAMOTO, 1999). 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

DOX H CH3 OH H N(CH3)2 CONH2 

OTC OH CH3 OH H N(CH3)2 CONH2 

MTC -CH2 -CH2 OH H N(CH3)2 CONH2 

6-EDOX CH3 H OH H N(CH3)2 CONH2 

4-EDOX H CH3 OH N(CH3)2 H CONH2 

4,6-EDOX CH3 H OH N(CH3)2 H CONH2 

ADDOX H CH3 OH H N(CH3)2 CONH3 

 

Figura 2. Estrutura da doxiciclina e substâncias relacionadas (VAN SCHEPDAEL et al., 

1995). 
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Os limites estabelecidos pela Farmacopeia Britânica (2010), Americana (2010) 

Europeia (2011) e Internacional (2015) para os produtos de degradação e impurezas são: 2 % 

para 6-EDOX, 0,5 % para 4-EDOX, 0,5 % para 4,6-EDOX e 0,5 % para ADDOX. 

Sendo assim, o estudo de estabilidade da DOX é de grande importância, devido às 

possíveis reações de epimerização em condições desfavoráveis de calor, pH e umidade 

adicionado de possíveis gerações de produtos de degradação que podem vir a ser 

hepatotóxicos, além da  proximidade deste medicamento à população. 

De acordo com a literatura, os métodos mais utilizados para identificação e 

quantificação da DOX in vivo e in vitro são os físico-químicos, entre eles, a Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência (CLAE) se mostra o predominante (SANTOS et al., 1996; YASIN 

et al., 1988; CINQUINA et al., 2003; DENOBILE et al., 2004; ROMEU et al., 2007;). Além 

disso, a CLAE também é indicada para testes analíticos do hiclato de doxiciclina pela 

Farmacopeia Brasileira (2010), Europeia (2011) e Britânica (2010). Contudo, métodos como 

eletroforese capilar e espectrofotometria também estão presentes na identificação e 

quantificação da DOX e apresentam a vantagem de serem mais facilmente manuseados. 

(VAN SCHEPDEAL et al., 1995; AGUIAR, 2005; HADAD et al., 2008; RUFINO et al., 

2010). 

 

Estudo de estabilidade 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estabilidade é a capacidade de um 

produto farmacêutico manter suas propriedades físico-químicas, microbiológicas e 

biofarmacêuticas nos limites especificados durante seu prazo de validade (LEITA, 2005). Ou 

ainda, estabilidade é o tempo em que o fármaco ou insumo mantém suas características 

originais no momento de sua fabricação até seu uso (SILVA, et al., 2009). 
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Essa estabilidade depende de vários fatores ambientais, entre eles temperatura, 

umidade, luz e fatores intrínsecos do fármaco, que dependem em sua maioria da fórmula 

farmacêutica, processo de fabricação e tipos de materiais de embalagem (ICH, 2003; BAJAJ 

et al., 2012). 

A comprovação da estabilidade e a determinação do prazo de validade são 

imprescindíveis para as fases de pré-registro de medicamentos e é uma exigência da 

ANVISA. Dessa maneira, o estudo de estabilidade de longa e de curta duração apresentam 

relevância e importância para as indústrias farmacêuticas, pois proporciona métodos eficazes 

para análise e comprovação da qualidade e eficácia dos medicamentos (SIMON et al., 2004; 

SILVA et al., 2009; MALICK et al., 2011). 

Os estudos de estabilidade são necessários para além da garantia da efetividade do 

fármaco, mas também para identificação de produtos de degradação. Esses produtos podem 

diminuir a atividade antimicrobiana do fármaco, bem como trazer efeitos indesejáveis 

(VADAS, 2000). 

Esses produtos de degradação em sua maioria são formados por reações químicas que 

decorrem da exposição do fármaco a condições fora daquela prevista para o mesmo, tais como 

oxidação e hidrólise. Outras reações que podem ocorrer são isomerização e epimerização 

(SILVA, 2012). 

O estudo acelerado de estabilidade tem o objetivo de acelerar possível degradação 

química e/ou mudanças físicas do produto farmacêutico (BRASIL, 2005; BRASIL, 2012). 

Essa degradação acelerada é importante para identificarmos degradações que o fármaco pode 

apresentar em condições forçadas como, por exemplo, transporte inadequado (BAJAJ et al., 

2012). 
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Espectrofotometria UV/Vis 

 

Os métodos espectrofotométricos são utilizados para identificação de substâncias e 

apresentam vantagens em relação a CLAE por possuir facilidade de execução e boa 

sensibilidade, além de mais barato e rápido (AMÉRICO et al., 2008; SILVA, 2012). 

A espectrofotometria se baseia na absorção de energia eletromagnética por moléculas 

e isso está diretamente relacionado com sua estrutura e sua concentração na amostra. Os 

espectros de absorção no caso de espectrofotometria UV/Vis são medidos por meio de 

transmissão que pode ser transformada em absorvância. Desse modo, o princípio da 

quantificação dessa técnica é a relação direta entre a quantidade de luz que é absorvida e a 

concentração da substância (F. BRAS., 2010). 

 

Cromatografia líquida de alta eficiência 

 

A CLAE consiste em um processo de separação de componentes de uma amostra, bem 

como para identificar e quantificar. Os componentes são distribuídos em uma fase móvel e 

uma fase estacionária. A fase estacionária preenche o interior da coluna cromatográfica, onde 

será inserida a amostra. A CLAE possibilita rapidez na obtenção dos resultados e permite uma 

alta seletividade e sensibilidade (YAMAMOTO, 1999). 

Sistemas de Cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa são comumente 

utilizados devido à sua habilidade de separar substâncias semelhantes (KAZAKEVICH & 

LOBRUTTO, 2007). Quando se fala em cromatografia em fase reversa, significa que a fase 

móvel é mais polar em relação à fase estacionária e geralmente sistemas como este utilizam 

fases estacionárias ligadas a moléculas de sílica. Assim, o tempo de retenção será determinado 

de acordo com a afinidade da substância pela fase estacionária e pela fase móvel (F. BRAS., 

2010). 
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Turbidimetria 

 

A turbidimetria apresenta a vantagem de avaliar a potência do antimicrobiano frente a 

determinados micro-organismos, sendo um método simples e rápido.  O material é incubado 

em tempo determinado e seu princípio é medir a inibição do crescimento através da turbidez 

da suspensão microbiana. O crescimento de micro-organismos é função direta da 

concentração da substância ativa (GAVIN, 1956). 

 

2. Objetivos 

 

O presente trabalho teve como objetivo realizar estudo acelerado de estabilidade de 

hiclato de doxiciclina em matéria-prima, comprimido íntegro e comprimidos pulverizados 

utilizando as técnicas de espectrofotometria na região do ultravioleta, cromatografia líquida 

de alta eficiência e turbidimetria. 

 

3. Experimento 

 
 Materiais 3.1.

 

A matéria-prima foi o hiclato de doxiciclina fornecido pelo Laboratório União 

Química com teor declarado de 97,0 %. A amostra desta pesquisa foi hiclato de doxiciclina e 

comprimido contendo 80 mg (teor rotulado), com o nome comercial Doxitrat® também 

fornecido gentilmente pela União Química. 
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  Soluções e reagentes 3.2.

 

O método de espectrofotometria na região do ultravioleta utilizou ácido clorídrico 0,01 

mol L-1 como branco e para preparo das soluções contendo matéria–prima, comprimido 

íntegro e comprimidos pulverizados; água purificada foi usada para configurar baseline do 

equipamento. 

A cromatografia líquida utilizou com fase móvel uma mistura de água deionizada 

Milli Q + 0,1 % de ácido trifluoracético TFA: acetonitrila ACN + 0,1 % TFA na proporção 

(60:40 v/v). O preparo das amostras utilizou ácido clorídrico 0,01 mol L-1 e a acetonitrila de 

grau analítico. 

A análise microbiológica por ensaio turbidimétrico utilizou cepa ATCC 10536 de 

Escherichia coli cultivada e mantida em meio ágar tríptico de soja e repicada para caldo Brain 

Heart Infusion- BHI (Oxoid). O preparo das amostras utilizou água purificada. Formaldeído 

12% grau analítico (Qhemis) foi usado para interromper o crescimento dos micro-organismos. 

 

  Equipamentos 3.3.

 

A matéria-prima e as amostras foram pesadas em balança analítica modelo H51 

(Mettler Toledo). Todos os demais produtos foram pesados em balança semi-analítica BG 

1000 (Gehaka). 

As amostras foram armazenadas em câmara climática MA 835/UR marca Marconi 

(São Paulo, Brasil) a 40°C e 75% de umidade. 

Na espectrofotometria na região ultravioleta, todas as determinações foram realizadas 

em espectrofotômetro UV-Vis Shimadzu, modelo UV mini-1240, utilizando cubetas de 

quartzo de 1 cm de caminho óptico.  
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O método por cromatografia líquida de alta eficiência de fase reversa foi realizado em 

sistema Waters, modelo 1525 da marca Waters Chromatography Systems (Califórnia, EUA), 

conectado a detector de UV/Visível Waters 2487 e injetor manual 7725i com loop de 20 μL 

da marca RheodyneBreeze® (Califórnia, EUA). A análise do fármaco em estudo foi realizada 

em coluna Phenomenex Luna CN C18 (5 μm, 250 x 4,6 mm) com vazão de 1,0 mL min-1. A 

temperatura foi mantida a 25 ºC ± 1 ºC. 

Na análise microbiológica os tubos de ensaio contendo o meio de cultura foram 

esterilizados em autoclave vertical modelo AV da marca Phoenix Luferco (São Paulo, Brasil) 

por 15 minutos a 121 ºC. Para a incubação, foram utilizados incubador Shaker modelo 

MA420 da marca Marconi (São Paulo, Brasil) e estufa para cultura bacteriológica ECB 1.2 

digital Odontobrás (São Paulo, Brasil). As leituras foram realizadas em espectrofotômetro 

modelo DU 530 da marca BeckmanCoulter (Califórnia, EUA). 

 

  Métodos 3.4.

 

3.4.1. Determinação do peso médio 

 

O peso médio é um parâmetro importante para o controle de qualidade do 

medicamento. A determinação é feita para verificar se unidades de um mesmo lote possui 

uniformidade de peso. Deve-se pesar 20 comprimidos e determinar o peso médio (F.BRAS., 

2010). 

Os comprimidos de hiclato de doxiciclina se enquadram em “Comprimidos não 

revestidos ou revestidos com filme” e de acordo com a Farmacopeia Brasileira, entre os 20 

comprimidos pesados, tolera-se até duas unidades fora do limite de variação de ±10 % do 

peso médio encontrado (F. BRAS., 2010). 
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Pesou-se individualmente 20 comprimidos de hiclato de doxiciclina em balança semi-

analítica.  

 

3.4.2. Preparo das amostras 

 

Para obtenção dos comprimidos pulverizados, 10 dos 20 comprimidos anteriormente 

pesados em balança semi-analítica foram pulverizados em gral de porcelana. Os 10 

comprimidos restantes foram mantidos intactos durante o armazenamento em câmara 

climática e apenas um comprimido foi pulverizado no momento da análise para preparo da 

solução-estoque. A matéria-prima não sofreu nenhum tipo de procedimento antes do preparo 

das soluções. Todas as amostras foram guardas em placas de Petri de vidro. 

  

  Estudo de estabilidade 3.5.

 

O presente estudo avaliou o hiclato de doxiciclina em condições extremas de 

temperatura e umidade e utilizou métodos previamente desenvolvidos e validados por 

KOGAWA (2012). Os testes incluíram efeitos dessas condições, mantendo o fármaco em 

câmara climática a 40ºC e 75% de umidade. Foram retiradas amostras para análise nos tempos 

0, 3 e 6 meses e analisadas pelos métodos, espectrofotometria na região ultravioleta, CLAE e 

análise microbiológica por ensaio turbidimétrico. As amostras analisadas foram hiclato de 

doxiciclina matéria-prima, comprimido íntegro e comprimidos pulverizados (CAZEDEY, 

2012). 

 

3.5.1. Espectrofotometria na região do ultravioleta 

 

O método por espectrofotometria na região do ultravioleta aplicado foi previamente 

validado por Kogawa e Salgado (2013). 
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Foram pesados em balança analítica 0,04608 g dos comprimidos pulverizados, 

0,04608 g do comprimido íntegro e 0,01 g de matéria-prima. Cada amostra foi colocada em 

balão volumétrico de cor âmbar de 100 mL para o preparo da solução-estoque de 

concentração de 100 µg/mL com ácido clorídrico 0,01 mol L-1. Foi retirado de cada balão 

volumétrico alíquota de 3,75 mL e transferida para balão volumétrico de cor âmbar de 25 mL 

a fim de obter-se concentração final de 15 µg/mL. 

As leituras das soluções de hiclato de doxiciclina em matéria-prima, comprimido 

íntegro e comprimidos pulverizados foram realizadas em espectrofotômetro no comprimento 

de onda de 268 nm. 

 

3.5.2. Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

O método por cromatografia líquida de alta eficiência aplicado foi previamente 

validado por Kogawa e Salgado (2012b). 

O procedimento para preparo da solução-estoque foi o mesmo adotado para análise 

espectrofotométrica. A partir da solução-estoque de concentração 100 µg/mL, foram retiradas 

alíquotas de 20 mL de cada amostra e transferidas para balão volumétrico de cor âmbar de 25 

mL, resultando em uma concentração final de 80 µg/mL. 

A fase móvel foi preparada e filtrada através de membrana com poro de 0,45 µm e 47 

mm de diâmetro, sob vácuo e desgaseificada em ultrassom durante 30 minutos. As amostras 

também foram filtradas em membrana com poro de 0,45 µm e 13 mm de diâmetro e cerca de 

5 mL foram transferidos para tubos eppendorfs. Foram injetados 20 µL de cada amostra. 

As leituras das soluções de hiclato de doxiciclina foram realizadas em comprimento de 

onda de 360 nm. 
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3.5.3. Análise microbiológica – Ensaio turbidimétrico 

 

O método por turbidimetria aplicado foi previamente validado por Kogawa e Salgado 

(2012c). 

Para o preparo das soluções-estoque de 100 µg/mL, foram pesados em balança 

analítica 0,04608 g das amostras de comprimidos pulverizados, 0,04608 g de comprimido 

íntegro e 0,01 g de matéria-prima. Foram retiradas alíquotas de 1,5 mL de cada balão 

volumétrico e transferidas para balão volumétrico de cor âmbar de 25 mL resultando em 

concentração final de 6 µg/mL. Todas as soluções foram preparadas com água purificada. 

O preparo do meio seguiu as especificações descritas na embalagem. Para cada 

amostra foram preparados 10 tubos de ensaio contendo 10 mL de caldo BHI e 2 tubos foram 

preparados para o controle negativo e positivo. Além disso, foram preparados dois frascos 

erlenmeyer contendo 50 mL de caldo cada um para o preparo do inóculo. Os tubos e 

erlenmeyers contendo o meio foram autoclavados durante 15 minutos a 120 ºC. 

O inóculo utilizou cepa de E. coli ATCC 10536 e foi preparado no dia anterior ao 

teste, a fim de obter-se um período de incubação em estufa por 24 horas. Em seguida, foi 

necessário realizar a padronização do mesmo pela transmitância medida em 

espectrofotômetro. O inóculo padronizado deveria apresentar 25% ±2 de transmitância. Todo 

o procedimento foi realizado em câmara de fluxo laminar anteriormente desinfetada com 

álcool 70 o e luz germicida por 30 minutos.  

A cada tubo contendo 10 mL de caldo BHI, foi adicionado 200 µL das amostras (com 

exceção dos controles negativo e positivo) e em seguida 1 mL do inóculo padronizado (com 

exceção do controle negativo). Os tubos foram incubados no shaker por 4 horas a 35,1 ºC, a 

25 rpm. Ao final do período de incubação, acrescentou-se 500 µL de formaldeído 12 % para 

inibir a continuação do crescimento bacteriano, que foi determinada em espectrofotômetro a 

530 nm. 
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4. Resultados 

 
 Determinação do peso médio 4.1.

 

A média dos pesos dos 20 comprimidos de hiclato de doxiciclina foi de 0,3686 g com 

DP = 0,0087 e DPR (%) = 2,3698. Nenhuma unidade ultrapassou ±10 % do valor do peso 

médio que é estabelecido pela Farmacopeia Brasileira. 

A Figura 3 mostra o resultado com os limites inferior e superior do peso médio.  

 

Figura 3. Peso médio de comprimidos de hiclato de doxiciclina 

 

 Estudo de estabilidade 4.2.

 

Os resultados do estudo de estabilidade do DOXH foram analisados segundo equações de 

cinética química de degradação. A cinética química refere-se à velocidade de reação que é 

influenciada por diversos fatores sendo que tal velocidade é representada por uma constante k, 

que indica a intensidade de degradação ou alteração dos componentes do medicamento durante 

determinado tempo (NUDELMAN, 1975).  

Existem três tipos de reações de cinética química, a de ordem zero, a de primeira e a de 

segunda ordem. As reações de ordem zero relacionam a concentração final do medicamento 
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com o tempo; as reações de primeira ordem relacionam o log da concentração final com o 

tempo e por fim as reações de segunda ordem relacionam o inverso da concentração final com 

o tempo. (VAUCHER, 2010). 

A ordem da reação é determinada experimentalmente e por meio do coeficiente de 

regressão. Os coeficientes de regressão linear (r) mais próximos da unidade indicam a ordem 

da reação, segundo o método gráfico (LACHMAN et al., 2001; VAUCHER, 2010). Quando 

as variáveis são linearmente relacionadas, então o coeficiente é igual a 1(CAMPBELLet al., 

2007). 

Neste estudo, as reações de ordem zero e de segunda ordem foram usadas como modelos 

matemáticos para determinar a cinética de degradação das amostras de hiclato de doxiciclina. 

A tabela 1 mostra as equações e as ordem das reações. 

 
Tabela 1. Modelos matemáticos usados para determinar a cinética de degradação de hiclato 
de doxiciclina em matéria-prima, comprimido íntegro e comprimidos pulverizados 

Modelo matemático Ordem da reação 

C= C0 - kt Ordem zero 

1/C = 1/C0 - kt Segunda ordem 

C = concentração do fármaco no tempo t; C0 = concentração inicial do fármaco; k = constante 
de velocidade da reação; t = tempo  
 

Os teores foram obtidos da seguinte forma: 

Cada método apresenta um teor inicial que foi obtido pelo desenvolvimento e 

validação de métodos de quantificação de comprimidos de hiclato de doxiciclina (KOGAWA, 

2012). Tendo como exemplo o método de espectrofotometria na região ultravioleta para 

matéria-prima: 

Concentração inicial do DOXH matéria-prima = 15 µg/mL 

Teor inicial: 111,34 % (Obtido no desenvolvimento e validação do método) 

Assim, 
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𝑥0 =
15 µ

g

ml
x 111,34%

100 %
 

x0= 16,701 µg/mL 

Então 16,701 µg/mL é a concentração inicial real. 

As concentrações nos tempos 3 e 6 meses foram calculadas da seguinte forma: 

Abs medida t0= 0,618 

Abs média t3= 0,613 

Abs média t6 = 0,693 

𝑥3 =
16,701x 0,613

0,618
 

     

     x3= 16,57 µg/mL 

 

𝑥6 =
16,701 x 0,693

0,618
 

     

     x6= 18,73 µg/mL 

O cálculo dos teores seguiu o mesmo raciocínio, em que: 

Teor t0=111,34 % 

Tempo 3 meses: 

𝑦3 =
16,57 x 111,34

16,701
 

    y3= 110,47 % 

Tempo 6 meses: 

   𝑦6 = 18,73 x 111,34
16,701

 

    y6= 124,87 % 
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Para o método turbidimétrico os cálculos foram semelhantes. A ressalva neste item se 

deve pelo fato de que o aumento de absorvância média refletiu uma diminuição do teor. A 

absorvância é diretamente relacionada com a concentração da amostra. No caso, um aumento 

de absorvância mostrou que a concentração de bactérias aumentou já que a atividade do 

fármaco foi comprometida. 

 

4.2.1. Espectrofotometria na região do ultravioleta 

 

As Tabelas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 apresentam os resultados obtidos por meio de 

espectrofotometria ultravioleta para hiclato de doxiciclina matéria-prima, comprimido íntegro 

e comprimidos pulverizados, nos períodos de 0, 3 e 6 meses, submetidos à condição de 

degradação térmica em câmara climática (40 °C/ 75 %). 

 

4.2.1.1. Hiclato de doxiciclina- matéria-prima 

 

O método mostrou que houve aumento da absorvância média para a amostra matéria-

prima que segundo a lei de Lambert-Beer representa um aumento da concentração do 

fármaco. Esse dado é confirmado pelo cálculo do teor que também apresentou aumento. A 

partir da análise estatística, o aumento do teor no tempo de 6 meses foi considerado 

estatisticamente significante comparado ao tempo inicial da análise. 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

Tabela 2. Determinação de hiclato de doxiciclina–matéria-prima por meio de 
espectrofotometria ultravioleta, nos períodos de 0, 3 e 6 meses, submetidos à condição de 
degradação térmica em câmara climática (40 °C/ 75 %) 
Tempo de exposição 

(meses) 
Absorvância média DP DPR (%) 

0 0,618 0,0042 0,67515 

3 0,613 0,0004 0,06350 

6 0,693 0,0018 0,25335 

DP = desvio padrão; DPR = desvio padrão relativo 

 

Tabela 3. Valores de teor, concentração (C), logaritmo da concentração (lnC), inverso da 
concentração (1/C) e coeficiente de correlação obtidos após estudo acelerado de estabilidade 
de hiclato de doxiciclina–matéria-prima para cinética de degradação determinada por 
espectrofotometria UV/Vis 

Tempo de exposição 
Teor (%) C lnC 1/C 

(meses) 

0 111,34 16,701 2,815468598 0,059876654 

3 110,47 16,57 2,807593831 0,06035003 

6 124,87 18,73 2,930126516 0,053390283 

r 
 

0,8378 0,8359 0,8340 
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Figura 4. Cinética de reação de ordem zero de hiclato de doxiciclina, matéria-prima, 

determinada pelo método espectrofotométrico. 

 

4.2.1.2. Hiclato de doxiciclina – comprimido íntegro 

 

Para amostra de hiclato de doxiciclina comprimido íntegro, observou-se o contrário, 

ou seja, houve diminuição nas absorvâncias médias, o que refletiu diminuição do teor. A 

queda de teor no tempo de 6 meses foi estatisticamente significante quando comparada ao 

tempo inicial da análise. 

 

Tabela 4. Determinação de hiclato de doxiciclina–comprimido íntegro por meio de 
espectrofotometria ultravioleta, nos períodos de 0, 3 e 6 meses, submetidos à condição de 
degradação térmica em câmara climática (40 °C/ 75 %) 
Tempo de exposição 

(meses) 
Absorvância média DP DPR (%) 

0 0,720 0,0028 0,3901 

3 0,698 0,0025 0,3645 

6 0,682 0,0008 0,1108 

DP = desvio padrão; DPR = desvio padrão relativo 

y = 0,3382x + 16,319 
r = 0,8378 
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Tabela 5. Valores de teor, concentração (C), logaritmo da concentração (lnC), inverso da 
concentração (1/C) e coeficiente de correlação obtidos após estudo acelerado de estabilidade 
de hiclato de doxiciclina–comprimido íntegro para cinética de degradação determinada por 
Espectrofotometria UV/Vis 

Tempo de exposição 
Teor (%) C lnC 1/C 

(meses) 

0 111,34 16,701 2,815468598 0,059876654 

3 107,94 16,19 2,784393768 0,061766523 

6 105,47 15,82 2,761274962 0,063211125 

r 
 

0,9957 0,9964 0,9970 

 

 

Figura 5. Cinética de reação de segunda ordem de hiclato de doxiciclina, comprimido 

íntegro, determinada pelo método espectrofotométrico. 

 

4.2.1.3. Hiclato de doxiciclina – comprimidos pulverizados 

 

A amostra de hiclato de doxiciclina em comprimidos pulverizados mostrou resultado 

semelhante àquele observado para comprimido íntegro. Assim, observou-se uma diminuição 

da absorvância média e teor do fármaco que foi estatisticamente diferente quando comparado 

o tempo inicial e o tempo de 6 meses. 
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Tabela 6. Determinação de hiclato de doxiciclina – comprimidos pulverizados por meio de 
espectrofotometria ultravioleta, nos períodos de 0, 3 e 6 meses, submetidos à condição de 
degradação térmica em câmara climática (40 °C/ 75 %) 
Tempo de exposição 

(meses) 
Absorvância média DP DPR (%) 

0 0,700 0,0005 0,0763 

3 0,680 0,001 0,1572 

6 0,662 0,002 0,3124 

 
 
Tabela 7. Valores de teor, concentração (C), logaritmo da concentração (lnC), inverso da 
concentração (1/C) e coeficiente de correlação obtidos após estudo acelerado de estabilidade 
de hiclato de doxiciclina – comprimidos pulverizados para cinética de degradação 
determinada por Espectrofotometria UV/Vis 

Tempo de exposição 
Teor (%) C lnC 1/C 

(meses) 

0 111,34 16,701 2,815468598 0,059876654 

3 108,16 16,22 2,786245049 0,061652281 

6 105,29 15,79 2,759617458 0,063315985 

r 
 

0,9994 0,9996 0,9998 

DP = desvio padrão; DPR = desvio padrão relativo 

 



 
 

34 
 

 

Figura 6. Cinética de reação de segunda ordem de hiclato de doxiciclina, comprimidos 

pulverizados, determinada pelo método espectrofotométrico. 

 

4.2.2. Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

As Tabelas 8, 9, 10, 11, 12 e 13 apresentam os resultados obtidos por meio de 

espectrofotometria ultravioleta para hiclato de doxiciclina matéria-prima, comprimido íntegro 

e comprimidos pulverizados, nos períodos de 0, 3 e 6 meses, submetidos à condição de 

degradação térmica em câmara climática (40 °C/ 75 %). 

 No total foram realizadas 7 injeções para cada amostra. Cada injeção durou cerca de 8 

minutos. O tempo de retenção do DOXH foi entre 4,5-4,6 minutos, como mostra as figuras 8, 

10 e 12. 

4.2.2.1. Hiclato de doxiciclina – matéria-prima 

 

A análise da matéria-prima de hiclato de doxiciclina por CLAE mostrou 

primeiramente diminuição da altura média e teor quando analisada no tempo de 3 meses, 

porém com aumento no tempo de 6 meses. A partir da análise estatística, pode-se confirmar 

que o aumento no teor no tempo final foi estatisticamente significativo quando comparado ao 

tempo inicial. 
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Tabela 8. Determinação de hiclato de doxiciclina– matéria- prima por CLAE, nos períodos 
de 0, 3 e 6 meses, submetidos à condição de degradação térmica em câmara climática (40 °C/ 
75 %) 
Tempo de exposição 

(meses) 
Altura média DP DPR (%) 

0 2051756 15317,81 0,7465 

3 1833328 72681,12 3,9644 

6 2539331 74034,7 2,9155 

DP = desvio padrão; DPR = desvio padrão relativo 

 

Tabela 9. Valores de teor, concentração (C), logaritmo da concentração (lnC), inverso da 
concentração (1/C) e coeficiente de correlação obtidos após estudo acelerado de estabilidade 
de hiclato de doxiciclina–matéria-prima para cinética de degradação determinada por CLAE 

Tempo de exposição 
Teor (%) C lnC 1/C 

(meses) 

0 100,07 80,056 4,38272639 0,012491256 

3 89,42 71,53 4,270116942 0,013980148 

6 123,85 99,08 4,595927605 0,010092854 

r 
 

0,6744 0,6442 0,6114 
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Figura 7. Cinética de reação de ordem zero de hiclato de doxiciclina, matéria-prima, 

determinada por CLAE. 

 

 

Figura 8. Sobreposição dos cromatogramas de hiclato de doxiciclina – matéria-prima nos 

tempos 0 e 6 meses. 

 
4.2.2.2. Hiclato de doxiciclina – comprimido íntegro 

 

A amostra de comprimido íntegro de hiclato de doxiciclina mostrou também 

diminuição seguida de aumento da altura média e teor para os tempos de 3 e 6 meses 
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respectivamente. Os resultados dos testes estatísticos comprovaram que o valor do teor no 

tempo 6 foi estatisticamente diferente do teor inicial, o que mostra que o aumento foi 

significativo. 

 

Tabela 10. Determinação de hiclato de doxiciclina–comprimido íntegro por CLAE, nos 
períodos de 0, 3 e 6 meses, submetidos à condição de degradação térmica em câmara 
climática (40 °C/ 75 %) 
Tempo de exposição 

(meses) 
Altura média DP DPR (%) 

0 2138497 41248,84 1,8816 

3 2126022 41737,42 1,9486 

6 2276539 50364,06 2,2123 

DP = desvio padrão; DPR = desvio padrão relativo 

 

Tabela 11. Valores de teor, concentração (C), logaritmo da concentração (lnC), inverso da 
concentração (1/C) e coeficiente de correlação obtidos após estudo acelerado de estabilidade 
de hiclato de doxiciclina–comprimido íntegro para cinética de degradação determinada por 
CLAE 

Tempo de exposição 
Teor (%) C lnC 1/C 

(meses) 

0 100,07 80,056 4,38272639 0,012491256 

3 97,78 79,59 4,376888457 0,012564393 

6 106,53 85,22 4,445236148 0,011734335 

r 
 

0,8263 0,8249 0,8235 
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Figura 9. Cinética de reação de ordem zero de hiclato de doxiciclina, comprimido íntegro, 
determinada por CLAE. 

 

 

Figura 10. Sobreposição dos cromatogramas de hiclato de doxiciclina-comprimido íntegro 

nos tempos 0 e 6 meses 

 
4.2.2.3. Hiclato de doxiciclina – comprimidos pulverizados 

 

Para a amostra de hiclato de doxiciclina em comprimidos pulverizados houve também 

diminuição seguida de aumento das alturas médias e dos teores para os tempos 3 e 6 meses 
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respectivamente. Assim como nas amostras anteriores, o aumento no tempo de 6 meses foi 

estatisticamente significante. 

 

Tabela 12. Determinação do hiclato de doxiciclina–comprimidos pulverizados por CLAE, 
nos períodos de 0, 3 e 6 meses, submetidos à condição de degradação térmica em câmara 
climática (40 °C/ 75 %) 
Tempo de exposição 

(meses) 
Altura média DP DPR (%) 

0 2208642 64136,27 2,903878 

3 2040255 23668,69 1,160085 

6 2294505 34354,56 1,496000 

DP = desvio padrão; DPR = desvio padrão relativo 

 

Tabela 13. Valores de teor, concentração (C), logaritmo da concentração (lnC), inverso da 
concentração (1/C) e coeficiente de correlação obtidos após estudo acelerado de estabilidade 
de hiclato de doxiciclina–comprimidos pulverizados para cinética de degradação 
determinada por CLAE 

Tempo de exposição 
Teor (%) C lnC 1/C 

(meses) 

0 100,07 80,056 4,38272639 0,012491256 

3 92,44 73,95 4,303389189 0,01352265 

6 103,96 83,17 4,420886706 0,012023566 

r 
 

0,3320 0,3183 0,3050 
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Figura 11. Cinética de reação de ordem zero de hiclato de doxiciclina, comprimidos 

pulverizados, determinada por CLAE. 

 

 

 

 
Figura 12. Sobreposição dos cromatogramas de hiclato de doxiciclina-comprimidos 

pulverizados nos tempo 0 e 6 meses. 
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4.2.3. Análise Microbiológica – Ensaio turbidimétrico 

 

As Tabelas 14, 15, 16, 17, 18 e 19 apresentam os resultados obtidos por meio de 

ensaio turbidimétrico para hiclato de doxiciclina matéria-prima, comprimido íntegro e 

comprimidos pulverizados, nos períodos de 0, 3 e 6 meses, submetidos à condição de 

degradação térmica em câmara climática (40 °C/ 75 %). 

 

4.2.3.1. Hiclato de doxiciclina – Matéria-prima 

 

Os resultados para o hiclato doxiciclina matéria-prima, mostraram um aumento 

gradual nas absorvâncias médias desde a análise inicial até o tempo de análise final. Esse 

aumento da absorvância refletiu comprometimento da potência do fármaco que pode ser 

ilustrada pela diminuição do teor da amostra. Segundo a análise estatística, a diminuição do 

teor do fármaco na forma de matéria-prima foi estatisticamente significativa comparando o 

tempo inicial com o tempo de 6 meses. 

 
Tabela 14. Determinação de hiclato de doxiciclina–matéria-prima por ensaio turbidimétrico, 
nos períodos de 0, 3 e 6 meses, submetidos à condição de degradação térmica em câmara 
climática (40 °C/ 75 %) 
Tempo de exposição 

(meses) 
Absorvância média DP DPR(%) 

0 0,419 0,02604 6,2106 

3 0,560 0,04444 7,9262 

6 0,623 0,0185 2,9773 

DP = desvio padrão; DPR = desvio padrão relativo 
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Tabela 15. Valores de teor, concentração (C), logaritmo da concentração (lnC), inverso da 
concentração (1/C) e coeficiente de correlação obtidos após estudo acelerado de estabilidade 
de hiclato de doxiciclina–matéria-prima para cinética de degradação determinada por ensaio 
turbidimétrico 

Tempo de exposição 
Teor (%) C lnC 1/C 

(meses) 

0 101,90 6,114 1,810581223 0,163559045 

3 74,80 4,575 1,520606699 0,218579235 

6 67,30 4,11 1,413909528 0,243190661 

r 
 

0,9546 0,9662 0,9765 

 

 

Figura 13. Cinética de reação de segunda ordem de hiclato de doxiciclina, matéria-prima, 

determinada por ensaio turbidimétrico. 

 

4.2.3.2. Hiclato de doxiciclina – Comprimido íntegro 

 

O hiclato de doxiciclina em sua forma de comprimido íntegro também apresentou 

aumento gradual das absorvâncias médias e queda do teor após o tempo final da análise. 

Análises estatísticas mostram que tal queda foi estatisticamente significante. 
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Tabela 16. Determinação de hiclato de doxiciclina–comprimido íntegro por ensaio 
turbidimétrico, nos períodos de 0, 3 e 6 meses, submetidos à condição de degradação térmica 
em câmara climática (40 °C/ 75 %) 
Tempo de exposição 

(meses) 
Absorvância média DP DPR (%) 

0 0,358 0,02318 6,4624 

3 0,476 0,01455 3,0556 

6 0,510 0,01868 3,6624 

DP = desvio padrão; DPR = desvio padrão relativo 

 

Tabela 17. Valores de teor, concentração (C), logaritmo da concentração (lnC), inverso da 
concentração (1/C) e coeficiente de correlação obtidos após estudo acelerado de estabilidade 
de hiclato de doxiciclina–comprimido íntegro para cinética de degradação determinada por 
Ensaio Turbidimétrico 

Tempo de exposição 
Teor (%) C lnC 1/C 

(meses) 

0 101,90 6,114 1,810581223 0,163559045 

3 76,64 4,598 1,525621426 0,217485863 

6 71,53 4,292 1,456752825 0,232991612 

r 
 

0,9337 0,9431 0,9526 
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Figura 14. Cinética de reação de segunda ordem de hiclato de doxiciclina, comprimido 

íntegro, determinada por Ensaio Turbidimétrico. 

 

4.2.3.3. Hiclato de doxiciclina – comprimidos pulverizados 

 

Assim como nas amostras anteriores, o hiclato de doxiciclina em comprimidos 

pulverizados mostrou aumento das absorvâncias médias e queda do teor do fármaco que foi 

estatisticamente significativo. 

 

Tabela 18. Determinação de hiclato de doxiciclina–comprimidos pulverizados por meio de 
ensaio turbidimétrico, nos períodos de 0, 3 e 6 meses, submetidos à condição de degradação 
térmica em câmara climática (40 °C/ 75 %) 
Tempo de exposição 

(meses) 
Absorvância média DP DPR (%) 

0 0,379 0,01333 6,2106 

3 0,518 0,02500 4,8046 

6 0,563 0,03267 5,7938 

DP = desvio padrão; DPR = desvio padrão relativo 
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Tabela 19. Valores de teor, concentração (C), logaritmo da concentração (lnC), inverso da 
concentração (1/C) e coeficiente de correlação obtidos após estudo acelerado de estabilidade 
de hiclato de doxiciclina–comprimidos pulverizados para cinética de degradação 
determinada por ensaio turbidimétrico 

Tempo de exposição 
Teor (%) C lnC 1/C 

(meses) 

0 101,90 6,114 1,810581223 0,163559045 

3 74,50 4,47 1,498059324 0,223563604 

6 68,33 4,12 1,414881818 0,242954325 

r 
 

0,9375 0,9503 0,9591 

 

 

Figura 15. Cinética de reação de segunda ordem de hiclato de doxiciclina, comprimidos 

pulverizados, determinada por ensaio turbidimétrico. 

 

As tabelas 20, 21 e 22 mostram a compilação dos teores para cada amostra: matéria-

prima, comprimido íntegro e comprimido pulverizado em cada método utilizado nos tempos 

0, 3 e 6 meses. 
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As figuras 16, 17 e 18 mostram a compilação do comportamento de hiclato de 

doxiciclina em matéria-prima, comprimido íntegro e comprimidos pulverizados nos tempos 0, 

3 e 6 meses. 

A amostra de doxiciclina em matéria-prima apresentou decaimento de teor no tempo 3 

meses seguido de aumento do teor no tempo 6 meses para os métodos de UV e CLAE. Já para 

o método microbiológico o decaimento se manteve desde o início até o final da análise. As 

análises estatísticas mostraram que os resultados dos três métodos no tempo de 6 meses foram 

estatisticamente diferentes do tempo inicial da análise. 

 

Tabela 20. Teores (%) e coeficientes de regressão linear de hiclato de doxiciclina–matéria-
prima nos tempos 0, 3 e 6 meses determinados pelos métodos espectrofotometria UV/Vis, 
CLAE e ensaio turbidimétrico 

Tempo de exposição 
UV CLAE Turbidimétrico 

(meses) 

0 111,34 100,07 101,90 

3 110,04 89,42 74,80 

6 124,87 123,85 67,30 

r 0,8378 0,6774 0,9765 
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Figura 16. Comportamento de hiclato de doxiciclina – matéria-prima analisado por 

espectrofotometria UV/Vis, CLAE e ensaio turbidimétrico. 

 

As amostras de hiclato de doxiciclina em comprimido íntegro e comprimidos 

pulverizados apresentaram comportamentos semelhantes. O aumento do teor foi detectado 

apenas pelo método de CLAE no tempo de 6 meses. Já para o método de UV e turbidimétrico 

os teores diminuíram gradualmente a partir do início do experimento. Os resultados para os 

tempos 0 e 6 meses foram analisados estatisticamente e se mostraram significativamente 

diferentes. 

 
Tabela 21. Teores (%) e coeficientes de regressão linear de hiclato de doxiciclina–
comprimido íntegro nos tempos 0, 3 e 6 meses determinados pelos métodos 
espectrofotometria UV/Vis, CLAE e ensaio turbidimétrico 

Tempo de exposição 
UV CLAE Turbidimétrico 

(meses) 

0 111,34 100,07 101,90 

3 107,94 97,78 76,64 

6 105,47 106,53 71,53 

r 0,9970 0,8263 0,9526 
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Figura 17. Comportamento de hiclato de doxiciclina – comprimido íntegro analisado por 

espectrofotometria UV/Vis, CLAE e ensaio turbidimétrico. 

 
 
Tabela 22. Teores (%) e coeficientes de regressão linear de hiclato de doxiciclina–
comprimidos pulverizados nos tempos 0, 3 e 6 meses determinados pelos métodos 
espectrofotometria UV/Vis, CLAE e ensaio turbidimétrico 

Tempo de exposição 
UV CLAE Turbidimétrico 

(meses) 

0 111,34 100,07 101,90 

3 108,16 92,44 74,50 

6 105,29 103,96 68,33 

r 0,9998 0,3320 0,9591 
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Figura 18. Comportamento de hiclato de doxiciclina – comprimidos pulverizados analisado 

por espectrofotometria UV/Vis, CLAE e ensaio turbidimétrico. 

 
4.2.4. Análise estatística 

 
As médias dos valores obtidos nos testes de UV, CLAE e ensaio turbidimétrico para 

os tempos 0 e 6 meses para matéria-prima, comprimido íntegro e comprimidos pulverizados, 

foram analisados estatisticamente e os resultados encontram-se nas tabelas 23, 24 e 25. 

 
Tabela 23. Valores calculados através dos testes F e t para variações dos resultados obtidos 
para a estabilidade do hiclato de doxiciclina–matéria-prima para os tempo 0 e 6 meses 

Teste 
UV 

(0 e 6 meses) 

CLAE 

(0 e 6 meses) 

Turbidimétrico 

(0 e 6 meses) 

Fcalculado 4,18 23,36 1,98 

Fcrítico 4,28 4,28 3,17 

Tcalculado 49,56 - 20,17 

Tcrítico 2,18 - 2,10 
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Tabela 24. Valores calculados através dos testes F e t para variações dos resultados obtidos 
para a estabilidade do hiclato de doxiciclina–comprimido íntegro para os tempo 0 e 6 meses 

Teste 
UV 

(0 e 6 meses) 

CLAE 

(0 e 6 meses) 

Turbidimétrico 

(0 e 6 meses) 

Fcalculado 13,83 4,08 1,54 

Fcrítico 4,28 4,28 3,17 

Tcalculado - 3,21 16,07 

Tcrítico - 2,18 2,10 

 

Tabela 25. Valores calculados através dos testes F e t para variações dos resultados obtidos 
para a estabilidade do hiclato de doxiciclina–comprimidos pulverizados para os tempos 0 e 
6 meses 

Teste 
UV 

(0 e 6 meses) 

CLAE 

(0 e 6 meses) 

Turbidimétrico 

(0 e 6 meses) 

Fcalculado 15,00 3,49 6,00 

Fcrítico 4,28 4,28 3,17 

Tcalculado - 3,12 - 

Tcrítico - 2,18 - 

 

5. Discussão 

 
Os estudos de estabilidade podem ser complexos, pois muitos são os fatores que podem 

influenciar a degradação de um medicamento, como por exemplo: forma farmacêutica, 

processos de fabricação, calor e umidade, armazenamento entre outros. Em consequência 

desses fatores, ocorrem diversas reações de degradação como oxidação, hidrólise e 

epimerização. Tais reações resultam em alterações no fármaco como diminuição da atividade 
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microbiológica, alterações de biodisponibilidade, formação de produtos de degradação, 

aumento de reações adversas etc (BAJAJ et al., 2012).  

O estudo de estabilidade tem como objetivo analisar o comportamento de medicamentos 

frente à exposição de diversos fatores de estresse.  Para isso, não só o fármaco, mas também 

seus adjuvantes são considerados no estudo. Como resultado, pode-se avaliar como o fármaco 

e a mistura de adjuvantes são afetados por esses fatores aos quais são expostos (STULZER & 

SILVA, 2006). Além disso, os estudos de estabilidade possibilitam examinar a segurança e a 

eficácia dos medicamentos por meio da observação do teor e potência do fármaco que podem 

ser comprometidos e a formação de produtos de degradação que podem causar toxicidade 

(BAJAJ et al., 2012). 

Nesse sentido, as tetraciclinas são pouco estáveis em situações de estresse e sofrem 

epimerização. A DOX, fazendo parte da família das tetraciclinas, também está sujeita a tais 

alterações. (RADE et al., 2007). 

Neste trabalho, o estudo acelerado de estabilidade de comprimidos de hiclato de 

doxiciclina foi realizado e os resultados foram analisados segundo a cinética química das 

reações de degradação a qual seguiu o modelo das reações de ordem zero e segunda ordem. 

Nas reações de ordem zero a velocidade de degradação do fármaco é independente de sua 

concentração, já nas reações de segunda ordem, a velocidade da reação é dependente da 

concentração do fármaco (NUDELMAN¸ 1975). A concentração do hiclato de doxiciclina 

sofreu influência dos fatores umidade (75 %) e temperatura (40 ºC) aos quais foi exposto 

durante o tempo de experimento afetando assim a velocidade da reação. 
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Matéria-prima 

 

A matéria-prima apresentou cinética de degradação seguindo reações de ordem zero 

para os métodos de espectrofotometria e CLAE e cinética de segunda ordem para o método 

turbidimétrico. 

Analisando os resultados dos teores da matéria-prima pelos métodos de UV e CLAE 

temos que ambos aumentaram significativamente no tempo de 6 meses. Esse aumento do teor 

embora divergente de outros estudos pode ser explicado pela possível presença dos produtos 

de degradação. Esses produtos de degradação provavelmente absorveram nos mesmos 

comprimentos de onda do hiclato de doxiciclina tanto para espectrofotometria quanto para 

CLAE já que as estruturas são semelhantes. Na CLAE, o cromatograma apresentou apenas 

um pico no tempo de 6 meses, o que significa que os produtos de degradação coeluiram com 

o DOXH.  Assim, de acordo com os testes físico-químicos o DOXH é instável sob condições 

desfavoráveis de temperatura e umidade após 6 meses de acondicionamento formando 

produtos que podem ser tóxicos ao paciente.  

A análise microbiológica mostrou que apesar do aumento do teor do fármaco 

detectado nos métodos físico-químicos, houve perda significativa da atividade após o tempo 

de 6 meses, que caiu para 67,30 % em relação ao tempo inicial.  Esse comportamento, era 

esperado já que o estudo acelerado de estabilidade prevê a diminuição da eficácia do 

medicamento devido ao comprometimento de seu princípio ativo resultante da degradação. 

Em consequência, pode-se avaliar que a matéria-prima da DOX não é estável quando 

exposta a fatores de estresse (temperatura e umidade) e assim houve perda significativa de sua 

potência e possível formação de produtos de degradação. 
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Comprimido íntegro e comprimidos pulverizados 

 

O comprimido íntegro e os comprimidos pulverizados apresentaram cinética de 

degradação de ordem zero para o método de CLAE e cinética de segunda ordem para a 

espectrofotometria e a turbidimetria. 

As duas amostras foram agrupadas, pois apresentaram resultados semelhantes entre si 

no sentindo de comportamento frente à exposição, porém, diferentes da matéria-prima. O fato 

de essas amostras serem produtos acabados e possuírem uma mistura de adjuvantes pode 

explicar essa divergência, já que a presença do excipiente pode resultar em diferentes 

comportamentos daqueles vistos para a matéria-prima frente à mesma exposição de fatores de 

degradação. Os comprimidos de hiclato de doxiciclina possuem os seguintes adjuvantes: 

croscarmelose sódica, lactose monoidratada, celulose microcristalina, estearato de magnésio, 

etilcelulose, hipromelose+macrogol, dióxido de titânio, corantes, tartrazinano 5, cloreto de 

metileno e álcool etílico. 

O teste físico-químico de espectrofotometria UV/Vis mostrou um resultado diferente 

daquela para matéria-prima. Tanto para comprimido íntegro quanto para os comprimidos 

pulverizados, pode-se observar que houve diminuição de teor do DOXH que foi 

estatisticamente significativa quando comparado o tempo de 6 meses com o tempo inicial.  

Uma possível explicação se deve pelo fato de que os produtos de degradação formados 

só poderiam ser detectados em um diferente comprimento de onda daquele determinado no 

experimento (268 nm), o que pode ter sido influenciado pela presença do excipiente nos 

comprimidos de hiclato de doxiciclina.  

Já quando as amostras foram analisadas por CLAE o resultado foi semelhante aquele 

encontrado para matéria-prima, mostrando-se assim um método mais preciso. Os teores de 

comprimido íntegro e comprimidos pulverizados aumentaram significativamente no tempo 

final, porém o aumento dos teores foi menor do que o visto para a matéria-prima. A presença 
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de produtos de degradação também pode explicar esse aumento e, assim como na matéria-

prima, a presença de apenas um pico indica que houve coeluição do DOXH com seus 

produtos de degradação. 

Em consonância com os resultados obtidos pelo método microbiológico por ensaio 

turbidimétrico para matéria-prima, os teores observados para o comprimido íntegro e 

comprimidos pulverizados também apresentaram diminuição, revelando perda de atividade do 

fármaco. A diminuição dos teores nos comprimidos foi menor do que o visto para matéria-

prima, que se deve pelo fato dos comprimidos terem ainda a proteção de seus adjuvantes os 

quais não estão presentes na amostra de matéria-prima. 

Assim, tanto comprimido íntegro e comprimidos pulverizados se mostraram instáveis 

em condições desfavoráveis de temperatura e umidade após o período de 6 meses, 

apresentando queda significativa de atividade antimicrobiana e formação de produtos de 

degradação. 

Apesar de o comportamento dos comprimidos ter sido semelhante, quando 

comparados estatisticamente, os mesmos se mostraram estatisticamente diferentes para dois 

dos três métodos (Vide Apêndice I). Assim, pode-se verificar que os teores de comprimido 

pulverizado foram inferiores aos teores de comprimido íntegro e que essa diferença foi 

significativa para o método espectrofotométrico e turbidimétrico. Isso talvez ocorra devido ao 

fenômeno de overkill, quando o comprimido é pulverizado e submetido ao estudo de 

estabilidade. A pulverização seria algo estressante e o estudo de estabilidade em seguida não 

revelaria a real estabilidade do medicamento. O ideal seria realizar este tipo de estudo com o 

medicamento íntegro (KOGAWA & SALGADO, 2015). 

O objetivo deste estudo foi avaliar a estabilidade de comprimidos de DOXH e sua 

matéria-prima frente a condições estressantes de temperatura e umidade, a qual se mostrou 

instável após o tempo de experimento. As mudanças foram significativas após tempo de 6 
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meses, o que corrobora com os resultados de Rade (2007) e seus colaboradores em seu estudo 

de degradação térmica da doxiciclina em diferentes formas farmacêuticas. A uma temperatura 

de 40 ºC, a mesma utilizada neste estudo, não foram detectadas mudanças no comportamento 

do fármaco no tempo de análise de 3 meses para o padrão e comprimidos de DOXH, apenas 

no tempo de 6 meses. 

Esses resultados mostram a importância dos estudos de estabilidade no processo de 

fabricação e registro dos medicamentos, para que seja sempre mantida a qualidade do mesmo. 

Ainda, o estudo revelou também que apesar de os métodos físico-químicos serem 

considerados os mais precisos e eficazes para análises de controle de qualidade, a combinação 

destes com métodos microbiológicos se mostrou imprescindível para assegurar resultados 

ainda mais confiantes, já que são estes capazes de nos mostrarem a atividade do fármaco 

frente a microrganismos e assim sua potência. (GAVIN, 1957) 

Por fim, o desenvolvimento deste estudo teve o intuito de trazer novas informações 

acerca do controle de qualidade de fármacos e medicamentos. Além disso, proporcionou ao 

pesquisador a operação de técnicas que são vastamente utilizadas nos laboratórios de controle 

de qualidade e na indústria. Possibilitou também o entendimento da importância desta área no 

processo de fabricação de medicamentos e do papel do farmacêutico que visa acima de tudo a 

segurança do paciente e um produto de qualidade disponível no mercado. 

 

Perspectivas 

 

De acordo com a literatura, estudos conseguiram separar o DOXH de seus produtos de 

degradação. Van Schepdael e colaboradores conseguiram separar todas as impurezas da 

DOXH por eletroforese capilar (VAN SCHEPDAEL et al., 1995); Kogawa e Salgado também 

relatam a separação de produtos de degradação da DOX por CLAE (KOGAWA & 

SALGADO, 2012b), com a vantagem, entre outros métodos de cromatografia líquida 
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descritos na literatura, de apresentar menor tempo de retenção e utilizar uma fase móvel sem 

solução tamponante. 

O próximo passo é realizar o estudo de estabilidade de longa duração de hiclato de 

doxiciclina e identificar os produtos de degradação pelo método de espectrometria de massas. 

 

6. Conclusão 

 
 O hiclato de doxiciclina, em sua forma de matéria-prima, comprimido íntegro e 

comprimido pulverizado, é sensível quando exposto a condições de 40 ºC e 75 % de 

umidade. 

 Todas as amostras apresentaram queda do teor quando analisadas pelo método 

microbiológico turbidimétrico; essa queda foi estatisticamente significativa quando 

avaliados o tempo inicial e final. 

 Para o controle de qualidade de fármacos e medicamentos, a combinação de técnicas 

físico-químicas e microbiológicas se mostrou importante no sentido de que não é 

suficiente apenas identificar e quantificar o fármaco, mas também verificar sua 

efetividade. 
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8. Apêndices 

 
Tabela 1. Valores calculados através dos testes F e t para variações dos resultados obtidos 
para a estabilidade do hiclato de doxiciclina-matéria-prima, comprimido íntegro e 
comprimidos pulverizados no tempo de 6 meses 
 MP-CI MP-CP CI-CP 
 UV HPLC TURB UV HPLC TURB UV HPLC TURB 
Fcalculado 6,67 2,16 1,01 1,13 4,65 3,11 7,15 2,15 3,06 
Fcritico 4,28 4,28 3,17 4,28 4,28 3,17 4,28 4,28 3,17 
Tcalculado - 7,73 13,59 28,16 - 4,97 - 0,78 4,97 
Tcrítico - 2,18 2,10 2,18 - 2,10 - 2,18 2,10 
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9. Dados finais 
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