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RESUMO 
 

 
 A    hidroquinona    (HQ)    é    um    agente    despigmentante    usado    em    

cremes    e    tem    como    função    a    inibição    da    produção    de    melanina.    

Seu    uso    é    indicado    para    clareamento    de    pele,    sendo    eficaz    na    

faixa    de    1,5    a    5%.    Os    efeitos    adversos    da    HQ    são    vermelhidão    

e    queimadura,    principalmente    em    altas    concentrações.    Tem    como    

inconveniente    sua    facilidade    em    oxidar    e    seu    produto,    a    

benzoquinona,    não    causa    o    efeito  desejado.    Este    trabalho    teve  como  

objetivo  analisar  cremes  manipulados  em  farmácias  de  Araraquara/SP  

contendo  HQ  a  2%,  utilizando  os  métodos  de  titulação  volumétrica  por  óxido-

redução,  de  espectofotometria  UV  Visível  e  de  cromatografia  líquida  de  alta  

eficiência  (CLAE)  para  doseamento  de  hidroquinona.  As    formulações    foram  

adquiridas  em  4  farmácias  e  as    análises  foram    realizadas    para  verificar  a  

qualidade  destas  formulações.  O  método  de  titulação  não  foi  conclusivo,  pois  

não  foi  reprodutível.  As  concentrações  utilizadas  no  preparo  do  padrão  e  das  

amostras  para  realização  dos  testes  foi  de  18  μg/mL  no  método  CLAE  e  de  

10  μg/mL  na  espectofotometria.  Já  os  resultados  obtidos  através  dos  outros  

métodos  mostraram  variação  nas  quantidades  de  hidroquinona  presentes  nos  

cremes,  sendo  que  a  maioria  apresentou  teor  maior  que  máximo  permitido  de  

106%.  Assim,  pode-se  concluir  que  o  melhor  método  empregado  no  

doseamento  da  hidroquinona  foi  a  cromatografia  líquida  de  alta  eficiência,  a  

qual  sofre  menos  interferência  de  componentes  formados  pela  degradação  do  

ativo  e  de  erros  do  manipulador. 
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ABSTRACT 

 

 Hydroquinone  (HQ) is a depigmenting agent used in creams and its function 

is the inhibition of the production of melanin. Its use is indicated for skin whitening, 

being effective in the range of 1.5 to 5%. As adverse effects, it can cause redness 

and sunburn, especially when in high concentrations. It has as inconvenient its ease 

in rust and its product, the benzoquinone, does not cause the desired effect. This 

work had the objective of analyze manipulated creams containing hydroquinone 2% 

in Araraquara/SP, using the methods of volumetric titration by oxi-reduction, of 

spectrophotometry and of high-performance liquid chromatography (HPLC) to 

determination of hydroquinone. Were acquired creams handled in 4 pharmacies of 

Araraquara/SP containing the 2% HQ to verify their quality. The concentrations used 

in the standard and samples for the tests were of 18μg/mL in HPLC method and 

10μg/mL in spectrophotometry. The titration method was not conclusive due to its not 

reproducibility. The results obtained through the others methods showed variation in 

the amounts of hydroquinone in creams, all of which showed greater than maximum 

allowed content of 106%. Thus, we can conclude that the best method employed in 

the determination of hydroquinone was the high-performance liquid chromatography, 

which suffers less interference of components formed by the degradation of the 

active and the error handler. 

 

Keywords:  hydroquinone,  manipulated  creams, depigmenting  agent 
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1.  INTRODUÇÃO 
 
 A  hidroquinona  (HQ),  também  conhecida  como  1,4-benzenodiol,  é  um  

agente  despigmentante  usado  em  creme  e  tem  ação  como  inibidor  da  

produção  de  melanina (CUNHA  et  al,  2013).  Age  através  da  inibição  reversível  

da  enzima  tirosinase,  responsável  pela  conversão  de  tirosina  em  melanina,  e  

também  provoca  a  degradação  dos  melanossomas,  presentes  nos  melanócitos  

e  com  a  função  de  armazenar  melanina  (FRIZON,  2010).   

 A  principal  indicação  da  hidroquinona  é  para  o clareamento  de  pele,  

sendo  eficaz  na  faixa  de  1,5  a  5%.  Também  pode  ser  prescrita  em  

concentrações  até  10%,  porém  os  riscos  de  ocasionar  efeitos  adversos  como  

vermelhidão  e  queimaduras  aumentam  (FRASSON  &  CANSSI,  2008;  GARCÍA  

et  al,  2005). 

 A  hidroquinona  é  uma  substância  muito  usada  no  tratamento  de  

distúrbios  pigmentares,  como  o  melasma.  Esta  doença  é  caracterizada  por  

hiperpigmentação  cutânea  com  formato  irregular  situada  em  áreas  como  testa,  

nariz,  bochecha,  lábios  e  queixo,  as  quais  são  mais  afetadas  pela  exposição  

solar  (GUEVARA,  PANDAYA,  2003).  Além  desta  causa  da  hiperpigmentação,  

pode-se  citar  também  alterações  hormonais,  predisposição  genética  e  gravidez  

(HEYMANN,  2010).  

 A  despigmentação  causada  pela  hidroquinona  demora  aproximadamente  

um  mês  para  ocorrer  devido  ao  seu  mecanismo  de  ação,  e  seu  uso  não  

deve  ser  prolongado  (FRASSON  &  CANSSI,  2008).  Além  disso,  a  exposição  

ao  sol  deve  ser  evitada,  principalmente  sem  o  uso  de  protetor  solar  (FUNARI,  

2011). 

 A  sua  instabilidade  química  é  um  inconveniente  para  sua  utilização,  

pois  ela  é  oxidada  facilmente  e  o  produto  de  sua  oxidação,  a  benzoquinona,  

não  possui  efeito terapêutico  (FUNARI,  2011). 

 Para  avaliar  a  qualidade  de  cremes  contendo  hidroquinona,  existem  

métodos  analíticos  de  quantificação  que  possibilitam  saber  se  os  cremes  

comercializados  estão  dentro  dos  padrões  requeridos  para  estes  produtos.  A  

espectrofotometria  de  UV-Vis,  a  volumetria  de  óxido-redução  e  a  cromatografia  

líquida  de  alta  eficiência  (CLAE)  são  três  dos  métodos  mais  utilizados  na 
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determinação  da  concentração  de  hidroquinona  em  cremes  (FARINELLI,  2008; 

GARCÍA,  2004). 

 O  objetivo  deste  trabalho  foi  analisar  cremes  manipulados  contendo  

hidroquinona  a  2%,  comercializados  em  farmácias  de  Araraquara/SP,  utilizando   

os  métodos  de  espectrofotometria  em  UV-Vis,  volumetria  de  óxido-redução  e  

de  cromatografia  líquida  de  alta  eficiência  para  verificar  a  qualidade  destes  

produtos.  O  método  de  volumetria  de  óxido-redução  utilizado  está  descrito  na  

Farmacopeia  Brasileira  5ª edição,  ensaio  para  a  matéria-prima  de  hidroquinona.  

O  método  de  espectrofotometria  UV-Vis  foi  retirado  da  USP  35  (2012),  única  

monografia  que  apresenta  o  método  de  ensaio  para  hidroquinona  creme,  e  a  

metodologia  por  CLAE  foi  retirada  de  artigo (CUNHA  et  al,  2013)  e  adaptada  

a  realidade  do  nosso  laboratório. 

 

1.1.  Hidroquinona 

 
1.1.1.  Descrição 

 
 A  hidroquinona,  também  conhecida  como  1,4-benzenodiol,  é  uma  

substância  que  se  apresenta  na  forma  de  cristais  brancos  e  cristalinos,  os  

quais  se  oxidam  facilmente  frente  à  exposição  ao  ar.  Apresenta  boa  

solubilidade  em  água,  etanol,  éter  etílico  e  clorofórmio,  e  é  praticamente  

insolúvel  em  benzeno.  Sua  faixa  de  fusão  é  de  170 ºC  a  171 ºC  e  tem  como  

fórmula  molecular  C6H6O2  (FARMACOPEIA, 2010). 

 

 
Figura 1 -  Ilustração  da  hidroquinona  em  forma  de  pó  (FRIZON, 2010) 
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 A  instabilidade  química  da  hidroquinona  é  seu  principal  inconveniente,  

pois  ela  é  degradada  facilmente,  perdendo  seu  efeito  terapêutico.  Os  dois  

grupos  hidroxilas  em  posição  para  ligados  ao  anel  aumentam  as  chances  de  

acontecer  reação  de  oxidação  (FARINELLI, 2008).   

 

 
 

Figura 2 – Oxidação  da  hidroquinona  a  p-benzoquinona (SOLOMONS, 2000)  
 

 A  oxidação  da  hidroquinona  pode  ocorrer  na  presença  de  oxigênio,  luz,  

pH  elevado,  e  íons  metálicos.  Altas  temperaturas  também  aceleram  sua  

oxidação,  sendo  sempre  recomendado  seu  armazenamento  em  geladeira  para  

melhor  conservação  do  ativo.  Este  processo  pode  ser  identificado  através  do  

escurecimento  do  produto,  que  se  torna  rosado/marrom  devido  ao  metabólito  

formado,  e  também  por  modificação  de  odor  (FRIZON,  2010;  FUNARI,  2011).   

 Para  evitar  a  oxidação,  adiciona-se  à  formulação  um  antioxidante  

compatível  e,  no  caso  dos  outros  inconvenientes,  faz-se  um  controle  da  

acidez  para  garantir  pH  adequado,  é  analisada  a  presença  de  substâncias  

potencialmente  catalizadoras  e  o  produto  é  armazenado  corretamente  

(NICOLETTI, 2009). 

 Alguns  dos  antioxidantes  recomendados  para  preparações  contendo  

hidroquinona  são  bissulfito  de  sódio,  metabissulfito  de  sódio,  ditionito  de  sódio,  

no  caso  de  sistemas  aquosos,  mas  estes  também  podem  ser  combinados  

com  os  de  sistemas  oleosos,  como  BHT.  E  para  a  quelação  dos  íons  

metálicos  pode-se  adicionar  EDTA  (FRASSON  &  CANSSI,  2008).     
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1.2.  Pele  e  melanina 

 
 A  pele  é  uma  estrutura  formada  por  3  camadas  aderidas  entre  si:  a  

epiderme,  camada  superficial;  a  derme,  camada  intermédiária;  e  a  hipoderme,  

camada  subcutânea.  E  tem  como  funções  ser  uma  barreira  impermeável   

contra  agentes  externos,  regular  a  temperatura  corporal,  excretar  sais,  produzir  

vitamina  D  e  proteger  o  organismo  (KIERSZENBAUM,  2012).  Para  essa  última  

função,  a  pele  possui  alguns  mecanismos  e  componentes  que  a  ajudam  a  

realizá-la,  como  a  melanina.   

 A  melanina  é  um  biopolímero  heterogêneo,  de  alto  peso  molecular,  

sintetizado  nos  melanócitos,  presentes  na  camada  basal  da  epiderme,  e  que  

têm  como  principais  funções  a  proteção  e  a  coloração  da  pele  (GARCÍA, 

2044; NICOLETTI, 2009).   

 As  organelas  presentes  nos  melanócitos  e  que  são responsáveis  pela  

síntese  de  melanina  são  os  melanossomos.  Eles  são  transferidos  para  os  

queratinócitos,  maioria  das  células  epidérmicas,  através  dos  dendritos  dos  

melanócitos.  Essa  ligação  formada  pelos  dendritos  dos  melanócitos  com  os  

queratinócitos  é  chamada  de  unidade  epidérmica-melânica.  Assim,  eles  se  

estabelecem  perto  do  núcleo  para  proteger  o  material  genético  da  radiação  

ultravioleta  (KIERSZENBAUM & TRES,  2012;  MIOT  et  al,  2009).   

 

 
Figura 3 – Disposição  dos  melanócitos  na  epiderme  e  sua  inter-relação  

com  os  queratinócitos  (MIOT  et  al,  2009) 
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 Quando  a  produção  de  melanina  é  exagerada,  ocorrem  as  desordens  

de  hiperpigmentação  cutânea,  as  quais  são  tratadas,  normalmente,  com  

cremes  contendo  hidroquinona  (GARCÍA, 2004). 

 

1.3.  Mecanismo  de  ação  da  hidroquinona 
 

 A  ação  da  HQ  se  dá  pela  inibição  da  enzima  tirosinase,  presente  nos  

melanócitos,  que  é  responsável  pela  conversão  de  tirosina  em  DOPA.  

Consequentemente,  ocorre  inibição  da  produção  dos  outros  precursores  da  

melanina  (CALAÇA, 2010).   

 Também  acontece  a  degradação  acelerada  dos  melanossomas,  

corpúsculos  intracelulares  os  quais  armazenam  a  melanina,  provocada  pela  

mudança  estrutural  de  organelas  dos  melanócitos  a  qual  ocorre  por  causa  da  

ação  da  hidroquinona  (FRIZON,  2010). 

 

 
Figura 4 – Formação  da  melanina  (RIVITTI, 2014) 

 
1.3.1.  Aplicação  e  efeitos  adversos 
  

 A  aplicação  tópica  de  HQ  é  indicada  para  tratamento  de  algumas  

doenças  de  pele,  como  sardas,  melasma  e  lentigo. 

 As  sardas,  também  conhecidas  como  efélides,  são  manchas  

avermelhadas  normalmente  localizadas  na  face,  nos  braços  e  no  dorso,  

regiões  expostas  ao  sol.  Têm  seus  limites  definidos  e  se  caracterizam  pelo  

seu  diâmetro  pequeno.  Indivíduos  de  pele  clara  e  cabelos  ruivos/claros  

possuem  maior  tendência  a  desenvolvê-las  (FRIZON,  2010;  GARCÍA, 2004). 
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 O  melasma  é  caracterizado  por  hiperpigmentação  macular  progressiva,  

de  coloração  entre  castanho  e  cinza,  localizada  em  regiões  expostas  ao  sol.  

A  ocorrência  do  melasma  independe  de  raça  ou  fototipo,  porém  pode  ser  

associada  à  influência  hormonal  da  gravidez,  contraceptivos orais,  terapia  de  

reposição  hormonal,  radiações UVA  e  UVB,  predisposição  genética,  drogas  

fototóxicas,  anticonvulsivantes  e  disfunção  tireoidiana  (MOREIRA  et  al,  2010). 

 Lentigo  são  manchas  pontuadas,  que  aparecem  em  qualquer  área  da  

pele,  não  sendo  exclusividade  de  regiões  fotoexpostas.  Eles  aparecem  por  

causa  da  hiperprodução  de  melanina  a  qual  ocorre  devido  ao  aumento  na  

quantidade  de  melanócitos  na  epiderme.  Seu  diâmetro  aumenta  com  a  idade,  

podendo  ser  removido  através  de  dermoabrasão  ou  exérese  superficial  

(FUNARI,  2011;  RIVITTI, 2014). 

 

 
Figura 5 – Imagens  das  manifestações  pigmentares: A) Sardas (RIVITTI, 

2014); B) Melasma  (MOREIRA et al, 2010); C) Lentigo maligno e  D) Lentigo 
simples (FRANKEL, 2006) 
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 De  acordo  com  a  bula  do  medicamento  de  referência  Claripel®  creme,  

cremes contendo  hidroquinona  devem  ser  aplicados  em  uma  camada  fina  

somente  nas  áreas  escurecidas  da  pele,  2  vezes  ao  dia  ou  seguindo  a  

orientação  médica.  Também  devem  ser  utilizados  filtros  solares  durante  e  

após  seu  uso.  Os  resultados  aparecem  aproximadamente  em  5  semanas.  

Caso  não  haja  efeito,  a  aplicação  deve  ser  suspensa  e  o  médico  consultado  

(FUNARI, 2011).  

 Alguns  efeitos  adversos  que  podem  ocorrer  são  dermatite de contato 

alérgica, hipercromia pós-inflamatória e descoloração ungueal.  Por  serem  efeitos  

agudos,  desaparecem  com  a  suspensão  da  aplicação  do  creme  e  realização  

de  tratamento  adequado.  No  entanto,  também  podem  acontecer  efeitos  

permanentes,  como  despigmentação  da  pele  (hipo  ou  acromias)  (KADUNC  et  

al,  2013). 

 Como  a  hidroquinona  é  um  irritante  primário,  pode  ocorrer  descamação  

e  formação  de  eritema  antes  da  pigmentação,  sendo  estes  efeitos  

proporcionais  à  concentração  do  ativo.  Para  reduzir  sua  irritação  e  elevar  sua  

eficácia,  ela  pode  ser  combinada  com  tretinoína,  a  qual  auxiliará  na  

diminuição  da  atividade  dos  melanócitos  e  aumentará  a  penetração  da  HQ  na  

pele,  e  com  corticoide,  o  qual  reduzirá  a  irritação  e  inibirá  a  formação  de  

melanina,  melanogênese  (RIVITTI, 2014). 

 
1.3.2.  Advertências 
 
 A  aplicação  da  HQ  não  é  indicada  para  pacientes  que  possuam  

hipersensibilidade  ao  ativo  ou  a  outro  componente  da  formulação.  A  utilização  

de  HQ  por  gestantes  e  lactantes  deve  ser  avaliada  por  um  médico,  assim  

como  em  crianças  menores  de  12  anos,  pois  ainda  não  foi  estabelecido  um  

grau  de  segurança  e  eficácia  nestes  casos.  Ela  não  deve  ser  aplicada  em  

grandes  áreas  do  corpo,  nem  entrar  em  contato  com  os  olhos  e  lábios.  No  

caso  deste,  pode  ocorrer  efeito  anestésico  e  sensação  amarga.  Também  não  

se  pode  utilizá-la  em  regiões  irritadas  da  pele,  como  queimaduras  solares  

(CLARIPEL, 2013). 

 Como  interações  medicamentosas,  pode-se  citar  o  uso  de  HQ  

concomitante  ao  de  produtos  os  quais  contenham  peróxido,  pois  pode  ocorrer  
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escurecimento  transitório  de  regiões  da  pele  já  tratadas.  Isso  pode  ser  

resolvido  com  a  interrupção  da  aplicação  combinada  destes  produtos  e  a  

realização  de  limpeza  nos  locais  em  questão  (CLARIPEL, 2013).   

 

1.4.  Controle  de  qualidade 
  
 O  controle  de  qualidade  é  um  setor  de  extrema  importância  desde  a  

aquisição  de  uma  matéria-prima  até  a  liberação  do  produto  acabado,  visto  

que  é  ele  que  garantirá  ao  consumidor  a  segurança  do  produto.  Dessa  

maneira,  é  imprescindível  a  sua  realização  nas  farmácias.  No  entanto,  isso  

pode  acarretar  em  altos  gastos  para  análises  de  pequenas  quantidades  de  

produto,  o  que  não  é  desejável  para  a  farmácia.  Sendo  assim,  elas,  muitas  

vezes,  negligenciam  este  serviço  e  prejudicam  o  consumidor.  A  hidroquinona,  

por  exemplo,  precisa  de  um  controle  de  qualidade  bastante  rigoroso,  pois  sua  

fácil  oxidação  influencia  diretamente  a  sua  atividade,  podendo  perder  seu  

poder  despigmentante  (FUNARI, 2011).      

 De  acordo  com  a  RDC  67  de  2007,  controle  de  qualidade  é  o  conjunto  

de  operações  que  tem  o  objetivo  de  verificar  a  conformidade  de  matérias-

primas,  de  materiais  de  embalagens  e  do  produto  acabado,  seguindo  as  

especificações  estabelecidas.  Para  sua  realização,  uma  farmácia  deve  possuir  

equipamentos,  áreas  e  materiais  adequados,  além  de  monitorar  as  condições  

do  ambiente  (BRASIL, 2007).   

 Dentre  os  parâmetros  analisados  pelo  controle  de  qualidade  em  uma  

amostra  estão  características  organolépticas,  pH,  desintegração,  peso  médio,  

dureza,  teor  de  princípio  ativo,  volume,  pureza  microbiológica,  teor  alcoólico,  

densidade,  viscosidade,  entre  outros  (MANZOTTI  &  FELIPE,  2013).   

 O  prazo  de  validade  pode  ser  definido  como   o  período  em  que  o  

produto  está   estável,  ou  seja,  mantém  suas  propriedades,  relacionadas  a  sua  

identidade,  concentração,  pureza,  qualidade  e  aspecto.  Ele  é  estabelecido  de  

acordo  com  os  componentes  do  produto  e  o  tempo  de  tratamento  do  

paciente.  No  caso  de  cremes  contendo  hidroquinona,  os  quais  são  

preparações  para  uso  externo,  manipulados  em  pequenas  quantidades  e  com  

a  adição  de  outras  substâncias,  o  prazo  de  validade  é  estabelecido  
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considerando  as  características  físico-químicas  de  todos  os  ativos  presentes  

na  fórmula  (NICOLETTI, 2009).       

 Assim  como  para  os  processos  de  produção,  também  devem  haver  

procedimentos  operacionais  descritos  para  rotulagem  e  embalagem  de  

produtos  manipulados.  São  necessárias  diversas  informações  para  dar  

rastreabilidade  ao  produto  e,  quando  necessário,  é  preciso  acrescentar  

advertências  complementares,  como  o  modo  de  uso  e  armazenamento,  

adequados  ao  produto  (BRASIL,2007).  A  hidroquinona  tem  que  ser  

armazenada  em  geladeira  e  em  recipientes  que  a  protejam  da  luz,  para  

retardar  sua  oxidação  (FARMACOPEIA,  2010).  E  seu  uso  varia  com  a  

indicação  médica.    
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2. MATERIAIS  
 
2.1.  Padrão  e  amostras 
  
 As  amostras  de  cremes  contendo  hidroquinona  a  2%,  contendo  20  g,  

foram  adquiridas  em  4  farmácias  na  cidade  de  Araraquara/SP.  E  o  padrão  

utilizado  nas  análises  foi  uma  matéria-prima  disponibilizada  por  uma  destas  

farmácias.  

 Devido  a  distância  entre  as  análises  pelos  diferentes  métodos,  foi  

necessário  adquirir  2  cremes  em  cada  farmácia,  com  intervalo  de  1  mês  

entre  as  aquisições,  para  avaliar  os  resultados  no  mesmo  período  entre  a  

manipulação  e  a  realização  dos  testes  de  doseamento  para  todos  os  cremes. 

 Para  denominar  as  amostras  e  não  indicar  o  nome  das  farmácias  serão  

utilizadas  as  letras  A,  B,  C  e  D.   

 
2.2.  Reagentes 

  
 - Acetonitrila 

 - Ácido sulfúrico  

 - Ácido  cítrico 

 - Água purificada 

 - Metanol 

 - Ortofenantrolina I 

 - Oxalato  de  sódio 

 - Sulfato  cérico   

 - Sulfato  cérico  amoniacal   

 - Difenilamina SR 

 - Álcool  cetoestearílico  +  ácool cetoestearílico  etoxilado  20 OE 

 - Palmitato  de  isopropila 

 - Propilenoglicol 

 - Imidazolidinil  ureia 

 Todos  os  reagentes  foram  obtidos  nos  laboratórios  de  Controle  de  

Qualidade  Físico-químico  e  de  Cosmetologia  da  UNESP.   
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2.3.  Equipamentos  e  materiais 
 
 Os  equipamentos  utilizados  durante  as  análises  foram: 

 - Balança  analítica  (Sartorius  BP 3100 S) 

 - Espectrofotômetro  de  UV-Vis  (Agilent  1100) 
 - Equipamento  de  CLAE  (HP serie 1100) 

 - Equipamento  de  Ultrassom  

 Também  utilizou-se  materiais  e  vidrarias  comuns  do  laboratório  de  

controle  de  qualidade,  como  pipetas  volumétricas,  balões  volumétricos,  

erlenmeyer,  espátula,  béquer,  proveta,  bureta,  entre  outros. 
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3. MÉTODOS 
 
 Foram  realizados  testes  de  controle  de  qualidade  para  avaliar  aspecto,  

estabilidade  e  teor  em  4  cremes  manipulados,  de  diferentes  farmácias  em  

Araraquara/SP,  contendo  hidroquinona  a  2%.  Também  foram  realizadas  

análises  dos  rótulos  e  das  embalagens  dos  produtos.  Foram  utilizados  os  

métodos  de  volumetria  de  óxido-redução,  espectrofotometria  de  UV-Vis  e  

CLAE  para  análise  do  teor.    

 
3.1.  Análise  dos  rótulos  e  embalagens 
 
 Todos  os  rótulos  e  embalagens  foram  analisados  seguindo  a  legislação  

descrita  na  RDC  67/2007  para  verificação  do  cumprimento  das  regras  

impostas  para  formulações  magistrais. 

 
3.2.  Aspecto  dos  cremes 
 
 Foram  analisadas  as  características  dos  cremes  manipulados,  a fim  de  

verificar  sua  coloração,  viscosidade,  ocorrência  de  separação  de  fases  e  odor,  

indicando  se  o  creme  está  aparentemente  estável  ou  já  possui  algum  indício  

de  degradação. 

 
3.3. Volumetria  de  óxido-redução 
  
 Para  a  determinação  do  teor  de  HQ,  foi  empregado  o  método  de  

volumetria  de  óxido-redução  descrito  na  Farmacopeia  Brasileira  5ª  edição  

(2010),  utilizando  a  solução  de  sulfato  cérico  0,1N  como  titulante.  Devido  à  

obtenção  de  resultados  não  satisfatórios,  também  foi  testado  o  método  

descrito  na  Farmacopeia  Brasileira  3ª  edição  (1977)  e  na  USP  24  (2000).   

 Nesta  técnica,  a  HQ  se  oxida  na  presença  de  sulfato  cérico,  formando  

quinona  e  para  sua  identificação  é  usada  como  solução  indicadora  a  

difenilamina,  que  ataca  a  carbonila  da  quinona,  produzindo  uma  coloração  de   

acordo  com  a  referência  seguida,  o  que  mostra  o  final  da  reação.   
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3.3.1.  Preparo e  padronização  do  sulfato  cérico  0,1  N 
  
 Utilizando-se  como  referência  a  preparação  descrita  na  Farmacopeia  

Brasileira  5ª  edição,  a  solução  titulante  foi  preparada  apenas  adicionando  

33,22 g de sulfato cérico em 1000 mL de água.  E  para  sua  padronização,  foi  

pesado  cerca  de  0,2  g  de  oxalato  de  sódio,  dessecado  previamente,  e  

dissolvido  em  75  mL  de  água.  Em  seguida,  foram  adicionados  uma  solução  

de  2  mL  ácido  sulfúrico  com  5  mL  de  água  e,  posteriormente,  10  mL  de  

ácido  clorídrico.  Por  fim,  a  solução  foi  aquecida  até  75 °C  e  titulada  com  o  

sulfato  cérico  0,1  N  até  aparecimento  da  cor  amarelo  claro. 

 Para  o  preparo  da  solução  titulante  de  acordo  com  a  Farmacopeia  

Brasileira  3ª  edição  e  a  USP  24,  foram  pesados  8,3097g  de  sulfato  cérico  e  

transferidos  para  um  balão  volumétrico  de  250  mL.  Em  seguida,  foram  

adicionados  7,5  mL  de  ácido  sulfúrico  0,1N  e  uma  pequena  quantidade  de  

água  destilada  para  dissolução  do  sulfato  cérico.  Após  a  dissolução,  o  volume  

do  balão  foi  completado  com  a  quantidade  necessária  de  água  deionizada. 

 Para  a  padronização,  foi  pesado  exatamente  0,03083g  de  oxalato  de  

sódio  e  transferido  para  um  erlenmeyer.  Depois,  25  mL  de  ácido  sulfúrico  1 N  

e  4  gotas  da  solução  de  ortofenantrolina  I  foram  adicionados  no  erlenmeyer.  

A  solução  foi  titulada  com  a  solução  de  sulfato  cérico  0,1 N  até  

desenvolvimento  da  coloração  azul-acinzentada  que  indicava  o  ponto  final  da  

titulação. 

 

3.3.2.  Preparo  do  creme  base 
  
 Para  o  doseamento  por  volumetria  de  óxido-redução,  manipulou-se  um  

creme  base  para  avaliação  da  interferência  do  creme  na  quantificação  da  HQ,   

e  posteriormente,  ser  incorporada  hidroquinona  2%  para  fazer  ser  um  controle  

positivo  na  análise  dos  cremes  manipulados  adquiridos,  para  avaliar  o  

comportamento  do  titulante,  sulfato  cérico  0,1 N.  A  composição  da  formulação  

utilizada  está  descrita  na  Tabela  1. 
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Tabela 1 – Componentes  do  creme  base  (FARINELLI,  2008) 

Componentes [  ]  % 

Álcool  cetoestearílico + ácool cetoestearílico  
etoxilado  20 OE 12,0 

Palmitato  de  isopropila 2,0 

Propilenoglicol 3,0 

Imidazolidinil  ureia 0,2 

 Água purificada  q.s.p. 100 

 
 
 Este  creme  foi  preparado  em  duas  fases:  aquosa  e  oleosa.  Elas  foram    

aquecidas  até  75°C  e,  em  seguida,  verteu-se  a  fase  aquosa  na  fase  oleosa,  

formando  uma  emulsão.   

 Para  a  incorporação  da  hidroquinona  no  creme,  a  preparação  foi  

acidificada  com  ácido  cítrico  10%  (m/v)  até  pH  5,3,  considerando  o  pH  da  

pele  próximo  a  esse  valor.  Antes  de  incorporada,  a  HQ  foi  solubilizada  em  

pequena  quantidade  de  propilenoglicol,  pois  ele  a  deixa  estável  por  manter  o  

pH  da  formulação  (FARINELLI,  2008). 
 
3.3.3.  Doseamento 
 
 Em  erlenmeyers,  foram  adicionados  25  mL  de  água  deionizada  e  2,5  

mL  de  ácido  sulfúrico  0,5N  para  dissolver  cerca  de  3g  de  cada  amostra.  Em  

seguida,  foram  adicionadas  5  gotas  difenilamina  SR.  Estas  soluções  foram  

tituladas  com  sulfato  cérico  0,1N  até  desenvolvimento  da  coloração  verde-

acinzentada,  indicando  o  ponto  final  da  reação.   



25 
 

 
 

Figura  6  -  Reação  de  oxidação  da  hidroquinona  com  sulfato  de  cérico  e  
reação  da  quinona  com  a  difenilamina  (MONTAGNER & FRASSON, 2007) 

 
 Cada  mL  de  sulfato  cérico  0,1N  equivale  a  5,506  mg  de  HQ.  Os  

testes  foram  realizados  em  triplicata.  Também  foi  realizado  um  ensaio  

utilizando-se  um  branco  para  ser  feita  a  correção  necessária,  descontando  o  

volume  de  titulante  requerido  pelo  branco  do  volume  de  titulante  consumido  

pelas  amostras. 

 

3.4.  Espectrofotometria  de  UV-Vis 
 
 O  método  analítico  de  quantificação  de  HQ  pela  espectrofotometria  de  

UV-Vis  utilizado  está  descrito  na  USP  35  (2012).  

 

3.4.1.  Preparação  do  padrão  e  das  amostras 
 
 Na  preparação  do  padrão,  foram  adicionados  50  mg  de  HQ  em  um  

balão  volumétrico  de  100  mL  e  dissolvidos  em  metanol.  Foram  retirados  2  mL  

de  solução  e  transferidos  para  outro  balão  de  100  mL.  O  volume  do  balão  

foi  completado  com  metanol,  deixando  o  padrão  na  concentração  de  10  

µg/mL. 
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 As  amostras  também  foram  preparadas  na  concentração  de  10  µg/mL.  

Para  isso,  foi  transferido  0,5  g  de  creme,  equivalente  a  10  mg  de  HQ,  para  

um  béquer  de  50  mL.  Em  seguida,  foram  adicionados  aproxidamente  25  mL  

de  metanol  e  feita  a  trituração  do  creme.  A  solução  foi  filtrada  e  colocada  

em  um  béquer  de  500  mL,  triturada  e  filtrada  novamente,  e  adicionado  o  

volume  restante.  Uma  alíquota  de  25  mL  da  solução  foi  transferida  para  um  

balão  volumétrico  de  100  mL  e  o  volume  foi  completado  com  metanol.  

 

3.4.2.  Leitura  das  absorbâncias 
 
 Para  a  determinação  das  absorbâncias,  o  metanol  foi  usado  como  

branco  e  as  leituras  foram  feitas  no  comprimento  de  onda  de  293  nm.   

 O  teor  de  hidroquinona  nos  cremes  foi  calculado  através  de  uma  

fórmula  adaptada  da  descrita  na  USP,  também  empregada  no  método  de  

cromatografia  a  seguir,  devido  a  realização  de  uma  diluição  diferente.   

 

3.5.  Cromatografia  líquida  de  alta  eficiência  (CLAE) 
 
 Cunha  et  al  (2013)  utilizaram  o  método  de  CLAE  para  a  determinação  

do  teor  de  HQ  em  cremes.  Adaptando-se  essa  técnica  à  realidade  do  

laboratório,  as  medidas  em  CLAE  foram  realizadas  usando  um  cromatógrafo  

da  Agilent  1100,  com  coluna  LC  (Lychrispher  100  Aº  RP18-C18,  250 x 4,6 

mm,  5  µm),  detector  UV-Vis,  auto-amostrador  e  bomba  (LC-10AD-VP).  A  fase  

móvel  foi  composta  de  acetonitrila  e  água  (75:25  v/v)  com  pH 2,1,  ajustado  

com  ácido  fosfórico  antes  da  mistura  com  a  acetonitrila,  e  a  vazão  foi  de  1,0 

mL.min-1.  Para  retirada  dos  gases  da  fase  móvel,  esta  foi  colocada  por  meia  

hora  no  equipamento  de  ultrassom.  A  temperatura  da  coluna  era  de  25 ºC  e  

o  volume  de  injeção,  de  20  µL.  O  comprimento  de  onda  do  detector  UV-VIS  

foi  fixado  em  293  nm. As  amostras  foram  diluídas  na  fase  móvel.   

 

3.5.1.  Preparo  do  padrão  e  das  amostras 

 
 As  soluções  padrão  e  amostra  foram  preparadas  na  concentração  de  

18  µg/mL.   
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 Para  preparo  do  padrão,  foram  pesados  15  mg  de  HQ  e  colocados  em  

um  balão  volumétrico  de  25 mL,  completando  o  volume  com  a  fase  móvel.  

Em  seguida,  foram  retirados  3  mL  de  solução  e  transferidos  para  um  balão  

de  10  mL.  Por  fim,  1  mL  dessa  solução  foi  transferido  para  outro  balão  de  

10 mL  e  seu  volume  completado. 

 As  amostras  foram  preparadas  pesando-se  225  mg  de  cada  creme  e  

os  diluindo  em  25  mL  de  fase  móvel.  Então,  foi  retirada  uma  alíquota  de  1  

mL  destas  soluções  e  transferidas  para  balões  de  10  mL,  completando  seu  

volume  com  o  diluente.  Todas  as  amostras  foram  feitas  em  duplicatas. 

 Também  foi  preparado  um  branco  para  verificar  se  os  outros  

componentes  dos  cremes  interferiam  na  leitura, utilizando um  creme  sem  

hidroquinona  fornecido  pela  farmácia  D. 
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4.  RESULTADOS  E  DISCUSSÃO 

 

4.1.  Análise  dos  rótulos  e  embalagens 
 

Os  rótulos  de  preparações  magistrais  devem  conter  nomes  do  prescritor  

e  do  paciente,  número  de  registro  da  formulação  no  Livro  de  Receituário,  

data  de  manipulação,  prazo  de  validade,  componentes  da  formulação  com  

suas  quantidades,  unidades,  peso  ou  volume  da  formulação,  posologia,  

identificação  da  farmácia  e  seu  CNPJ,  seu  endereço  e  nome  do  farmacêutico  

responsável  técnico  com  seu  número  no  CRF.  Além  destas  informações,  em  

alguns  casos,  como  para  cremes  de  hidroquinona,  é  necessário  adicionar  

advertências  e  modo  de  uso,  como  "Conservar  em  geladeira",  “Uso  externo”,  

“Proibido  usar na  gestação”  (BRASIL,  2007). 

 A  Figura  7  exemplifica  os  rótulos  presentes  nas  amostras  de  

cremes  adquiridas. 
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 Figura  7  –  Ilustrações  dos  rótulos  e  advertências  das  farmácias 
 
 A  maioria  das  preparações  não  estava  de  acordo  com  a  legislação.  O  

creme  A  das  duas  remessas,   por  exemplo,  continha  uma  etiqueta  indicando  

a  presença  de  ácido,  sendo  que  sua  adição  não  foi  pedida  quando  o  creme  

foi  encomendado  e  não  há  nenhum  ácido  indicado  na  composição  do  creme.  

Assim,  sem  uma  análise,  a  qual  um  paciente  não  tem  possibilidade  de  

realizar,  não  há  como  saber  se  realmente  houve  adição  de  algum  ácido,  

como  o  glicólico  que  é  comum  estar  em  associação  com  a  hidroquinona  em  

cremes,  ou  se  foi  um  erro  da  farmácia  em  colocar  excesso  de  advertência.  

Porém,  este  creme  foi  o  único  que  continha  a  informação  de  evitar  o  uso  

durante  a  gestação  e  explicava  o  modo  de  aplicação.  

 No  caso  do  B,  os  dois  cremes  estavam  de  acordo  com  a  RDC  

67/2007  no  quesito  advertências.  Mas  também  não  apresentou  a  composição  

completa  do  creme,  assim  como  todos  os  outros.   

 Os  cremes  C  não  continham  a  advertência  de  armazenar  em  geladeira,  

apenas  houve  uma  recomendação  da  farmacêutica  responsável  sobre  isso  

quando  os  cremes  foram  retirados.   
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 Os  cremes  D  continham  apenas  a  advertência  de  armazenar  em  

geladeira,  sem  nenhuma  outra  orientação  sobre  seu  uso  para  o  

paciente/consumidor. 

 Apenas  os  cremes  A  possuíam  mais  advertências:  “Evite  o  sol  após  o  

uso  do  medicamento”  e  “Proibido  usar  na  gestação”.  Porém,  a  primeira  

advertência  se  torna  incoerente  visto  que  há  no  produto  o  modo  de  uso:   

“Aplicar  à  noite,  retirar  pela  manhã  e  aplicar  protetor  solar”.   

 Dessa  maneira,  é  possível  observar  como  a  rotulagem  muda  de  uma  

farmácia  para  outra,  não  seguindo  exatamente  um  padrão.  E  também  há  falta  

de  atenção  na  hora  de  adicionar  as  advertências,  podendo  confundir  o  

paciente  e  deixando-o  na  incerteza  da  composição  do  produto.  Esses  

equívocos  podem  levá-lo  a  aplicar  o  produto  de  maneira  errada,  causando-lhe  

danos  na  pele. 

 A  ilustração  abaixo  mostra  quais  deveriam  ser  as  informações  contidas  

em  um  rótulo  de  creme  com  hidroquinona. 

 
Figura  8 - Ilustração  de  rótulo  adequado   

 
 Um  creme  contendo  todas  as  informações  requeridas  auxilia  o  paciente  

a  aplicar  corretamente  o  produto,  além  de  eximir  a  farmácia  de  qualquer  

culpa  referente  a  algum  dano  que  possa  ser  causado  ao  paciente  devido  ao  

mau  uso  do  produto.   

 A  Tabela  2  mostra  o  acondicionamento  de  cada  produto  que  foi  

adquirido  para  análise  e  o  prazo  de  validade  estipulado  por  cada  farmácia. 

Todas  as  embalagens  continham  20  g  de  creme.   
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Tabela  2  -  Apresentação  e  informações  sobre  os  cremes  manipulados  
contendo  HQ  2% 

Amostras Embalagem Prazo de validade 

A Bisnaga de plástico 90 dias 

B Bisnaga de plástico 60 dias 

C Bisnaga de plástico 60 dias 

D Bisnaga de metal 90 dias 

 
 
 De  acordo  com  a  RDC  67/2007,  o  material  de  embalagem  adequado  é  

aquele  que  mantém  a  estabilidade  do  produto  e  o  protege  das  ações  do  

ambiente  e  de  microrganismos.  Neste  caso,  considera-se  a  bisnaga  de  metal  

a  melhor  escolha,  já  que  a  formulação  contida  nela  possui  como  princípio  

ativo  uma  substância  a  qual  oxida  facilmente  e  ela  reduz  seu  contato  com  o  

ar  e  com  a  luz.  Isso  combinado  ao  armazenamento  sob  refrigeração  ajuda  na  

preservação  da  hidroquinona.  Já  as  bisnagas  de  plástico  não  possuem  a  

mesma  eficácia  em  manter  a  estabilidade  da  formulação,  podendo  influenciar  

na  oxidação  da  hidroquinona.  Porém,  a  bisnaga  de  metal  requer  um  

fechamento  feito  por  máquina  o  que  dificulta  sua  aquisição  e  utilização  por 

muitas  farmácias  (KATO,  2010;  MANZOTTI,  2013;  SHIMABUKU,  2009).   

 Considerando  estas  informações,  observa-se  que  apenas  a  amostra  D  

estava  armazenada  da  forma  mais  correta.  As  demais  amostras,  por  

possuírem  material  plástico  como  embalagem,  estavam  mais  favoráveis  à  

oxidação  e  a  contaminações.  Por  isso,  os  cremes  B  e  C  possuíam  prazo  de  

validade  menor,  garantindo  a  eficácia  do  produto  pelo  período  estabelecido  

pelas  farmácias.  Por  outro  lado,  o  creme  D  manteve  a  validade  de  90  dias  

assim  como  o  creme  A,  mostrando  a  variação  que  há  entre  as  farmácias  em  

suas  determinações  referente  a  um  mesmo  produto.   

 O  creme  B  da  segunda  aquisição,  por  exemplo,  estava  contido  em  um  

recipiente  plástico  de  boca  larga,  que  quando  aberto,  a  área  de  exposição  do  
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produto  ao  ambiente  era  grande  e  o  consumidor  conseguiria  retornar  o  

excesso  deste  para  a  embalagem,  diferentemente  da  embalagem  de  metal,  

que  quando  o  produto  é  retirado  não  há  como  devolvê-lo.  Dessa  maneira,  o  

produto  do  interior  da  embalagem  fica  preservado,  enquanto  que  no  recipiente  

de  plástico  o  produto  pode  sofrer  influência  do  ar  e  de  microrganismos.   

 Os  cremes  A  e  C  estavam  armazenadas  em  bisnagas  plásticas,  sem  

revestimento  metálico  interno,  podendo  influenciar  no  teor  de  hidroquinona  

durante  o  período  de  uso  da  formulação  por  não  proteger  totalmente  contra  o  

ar  e  a  luz,  podendo  diminuir  sua  eficácia  no  tratamento. 

 O  prazo  de  validade  deve  ser  determinado  de  acordo  com  as  

características  físico-químicas  dos  componentes  do  creme  (NICOLETTI, 2009).  

Neste  caso,  2  farmácias  colocaram  o  prazo  de  validade  de  90  dias  e  as  

outras  duas,  60  dias.  Isso  depende  da  composição  do  produto  que  cada  

farmácia  adotou,  como  a  quantidade  de  antioxidante  adicionada  nos  cremes.  

Assim,  espera-se  que  elas  tenham  considerado  esses  pontos  para  definir  os  

determinados  prazo  de  validade. 

   

 

4.2.  Aspecto  dos  cremes 
  
 Considerando  os  primeiros  4  cremes  adquiridos,  todos  apresentaram  o  

aspecto  esperado:  coloração  branca  homogênea,  ausência  de  odor  e  ausência  

de  separação  de  fases  durante  o  período  de  validade  determinado  pelas  

farmácias. 
 Analisando-se  os  4  cremes  adquiridos  posteriormente,  observou-se  que  

3  deles  apresentaram  o  aspecto  esperado,  assim  como  na  primeira  vez.  No  

entanto,  o  creme  B  estava  com  a  coloração  rosada,  já  no  primeiro  dia  após  

a  manipulação,  indicando  a  possível  oxidação  prematura  da  matéria-prima  

hidroquinona.  Apesar  disso,  seu  odor  não  estava  forte. 

 A  oxidação  precoce  da  matéria-prima  de  B  pode  ter  influenciado  nos  

resultados  de  doseamento  descritos  a  seguir,  pois  fica  claro  pelo  aspecto  do  

creme  que  já  há  produto  de  degradação  formado  no  creme,  não  sendo  

possível  quantificá-la  devido  a  falta  do  seu  padrão  nas  análises  realizadas  em  

seguida.   
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 Na  primeira  aquisição  dos  cremes,  o  creme  B,  apesar  de  apresentar  

aspecto  normal  logo  após  sua  manipulação,  também  começou  a  oxidar  antes  

do  previsto:  faltando  um  mês  para  atingir  o  prazo  de  validade.  Dessa  forma,  

pode-se  observar  a  falta  de  rigor  no  controle  de  qualidade  desde  a  obtenção  

de  matéria-prima  até  a  manipulação  de  produtos  nesta  farmácia.   

 Os  demais  cremes  não  tiveram  alterações  no  aspecto  durante  o  prazo   

de  validade.  Apenas  se  mostravam  escurecidos  na  extremidade  das  

embalagens,  sugerindo  a  entrada  de  ar  mesmo  com  estas  fechadas.  Isto  

mostra  que  o  material  de  embalagem  não  teve  grande  influência  na  oxidação,  

sendo  mais  importante  o  armazenamento  sob  refrigeração.  

 

 
4.3.  Volumetria  de  óxido-redução 
 
 O  doseamento  realizado  por  volumetria  de  óxido-redução  não  obteve  

resultados  satisfatórios,  devido  a  falta  de  estabilidade  do  titulante,  sulfato  

cérico  0,1  N.  

 Nas  duas  formas  de  preparação  da  solução  de  sulfato  cérico  0,1  N,  

estas  se  apresentaram  leitosas  e  amareladas  e  decantaram  após  alguns  

minutos  em  repouso.  Tentou-se  colocar  as  soluções  por  alguns  minutos  no  

ultrassom,  a  temperatura  de  aproximadamente  35  °C,  a  fim  de  forçar  a  

dissolução  do  reagente,  no  entanto  isto  apenas  agilizou  o  processo  de  

decantação,  formando  uma  massa  sólida  no  fundo  do  balão.  Isso  comprovou  

que  a  solubilidade  do  sulfato  cérico  é  inversamente  proporcional  ao  aumento  

de  temperatura,  sendo  sua  dissolução  um  processo  exotérmico  (AUCÉLIO,  

2015;  FARMACOPEIA,  2010).  Assim,  na  preparação  das  outras  soluções  

adotou-se  a  manipulação  em  temperatura  ambiente,  aproximadamente  de       

25  °C.   
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Figura  9  -  Solubilidade do nitrato de potássio (KNO3), do cromato de potássio 

(K2CrO4), do cloreto de sódio (NaCl) e do sulfato de cério (Ce2(SO4)3)  
(AUCÉLIO,  2015) 

 

 Todas  as  preparações  foram  armazenadas  em  vidro  âmbar  e  colocadas  

em   armários  para  seguir  as  especificações  do  sulfato  cérico  descritas  na  

Farmacopeia  Brasileira  5ª  edição.   

 Considerando  a  possível  interferência  dos  outros  componentes  do  creme  

controle,  também  foi  preparado  um  creme  base  (sem  hidroquinona),  seguindo  

a  formulação  já  descrita,  para  ser  titulado  com  sulfato  cérico  0,1  N  e  verificar  

os  resultados  da  reação.  A  composição  do  creme  era  bastante  simples  para  

diminuir  a  probabilidade  de  ocorrer  interferência  (FARINELLI,  2008).  Os  

volumes  obtidos  foram  descontados  posteriormente  nas  titulações  dos  cremes  

controles,  no  entanto  com  a  instabilidade  do  titulante  não  foi  possível  garantir  

a  confiabilidade  dos  valores.  

 Também  tentou-se  realizar  uma  filtração  do  precipitado  para  observar  se  

o  produto  presente  nele  influenciaria  no  volume  de  titulante  gasto.  Observou-

se  que  o  volume  consumido  do  titulante  foi  diferente  do  esperado,  

considerando  que  1  mL  de  sulfato  cérico  0,1 N  equivale  a  6,7  mg  de  oxalato  

de  sódio,  portanto,  pesando-se  30,83  mg  deveriam  ser  consumidos  4,6  mL  e,  

na  verdade,  consumiu-se  apenas  1,7  mL.  Ainda  assim,  o  titulante  foi  testado  
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na  titulação  do  creme  contendo  2%  de  hidroquinona  manipulado  no  laboratório  

de  Controle  de  Qualidade  Físico-químico  da  UNESP  (creme  controle).  O  

volume  esperado  era  de  18,60  mL,  visto  que  1  mL  de  sulfato  cérico  0,1  N  

equivale  a  5,506  mg  de  hidroquinona  e  foram  titulados  5  g  de  creme  

contendo  2%  de  HQ  (100  mg).  O  volume  obtido  foi  de  14,30  mL,  novamente  

abaixo  do  esperado. 

 Na  tentativa  de  solubilizar  todo  o  sulfato  cérico  adicionado,  foi  testado  

a  utilização  do  ácido  sulfúrico  1  N  e,  posteriormente,  ácido  sulfúrico  

concentrado,  na  mesma  quantidade  para  preparação  da  solução  sulfato  cérico  

0,1 N.  Na  primeira  situação,  a  solução  ainda  permaneceu  leitosa  e  com  

precipitado.  Com  a  adição  de  ácido  sulfúrico  concentrado,  a  solução  se  

apresentou  alaranjada  e  transparente,  porém  o  volume  consumido  na  titulação  

do  creme  controle  foi  bastante  abaixo  do  esperado,  mostrando  que  a  ácido  

sulfúrico  deveria  permanecer  na  concentração  de  0,1  N  para  não  influenciar  o  

comportamento  do  titulante.  

 Também  foi  testada  a  troca  de  sulfato  cérico  por  sulfato  cérico  

amoniacal,  utilizando-se  as  mesmas  quantidades  de  reagentes.  A  solução  

permaneceu  leitosa  e  amarelada.  Então,  foi  feita  a  substituição  do  ácido  

sulfúrico  0,1  N  por  ácido  sulfúrico  concentrado  e  titulou-se  apenas  

hidroquinona  solubilizada  em  propilenoglicol  e  água.  Adicionou-se  27,545  mg  

de  hidroquinona,  que  equivaleria  a  5  mL  de  solução  titulante.  Este  volume  foi  

determinado  para  facilitar  a  visualização  do  ponto  final  da  reação.  O  resultado  

foi  o  que  chegou  mais  próximo  do  esperado,  sendo  obtido  5,2  mL  de  

titulante  consumidos.  No  entanto,  quando  testado  no  creme  controle,  em  3  

vezes,  não  houve  constância  nos  valores  de  volume  de  titulante  consumido  

em  cada  titulação.  Isso  pode  indicar  que  apesar  de  não  ter  aparecido  no  

primeiro  teste,  os  componentes  da  formulação  interferiram  na  titulação  do  

creme.   

 De  acordo  com  a  Farmacopeia  Brasileira  5ª  edição,  o  oxalato  de  sódio  

deveria  ser  dessecado  antes  da  padronização.  Isso  foi  feito  para  2  

preparações  de  soluções  a  serem  tituladas,  deixando  o  oxalato  de  sódio  12  

horas  na  primeira  titulação  e  24  horas  na  segunda,  em  estufa  em  

temperatura  de  aproximadamente  105  °C,  porém  não  houve  diferença  no  

resultado  entre  elas. 
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 Portanto,  não  foi  possível  quantificar  com  esta  metodologia  as  amostras  

adquiridas  nas  4  farmácias,  visto  que  o  comportamento  da  solução  titulante  

foi  completamente  instável  em  nos  testes. 

 Dentre  os  métodos  descritos  para  o  doseamento  de  hidroquinona, o  

método  de  volumetria  por  óxido-redução  é  o  que  apresenta  maior  

possibilidade  de  erro,  considerando  que  o  teor  de  ativo  é  medido  de  acordo  

com  a  mudança  de  cor  da  solução  e  isso  pode  ser  subjetivo,  já  que  a  

técnica  não  conta  com  nenhum  equipamento  de  quantificação,  apenas  

visualização,  o  que  pode  influenciar  o  resultado.   

 No  caso  deste  teste,  outros  erros  podem  ter  ocorrido  como  a  

contaminação  de  algum  reagente  ou  da  água.  E  para  verificar  isso,  seria  

necessário  realizar  análises  dos  reagentes  envolvidos  neste  doseamento,  o  

que  foi  inviável  nesta  situação.   

 O  sulfato  cérico  foi  adquirido  em  duas  indústrias  para  verificar  se  sua  

procedência  modificaria  o  comportamento  da  solução.  Mas  também  não  houve  

mudança. 

     

4.4.  Espectrofotometria  de  UV-Vis 
 
 Para  a  análise  por  espectrofotometria  de  UV-Vis,  foram  utilizados  os  

cremes  adquiridos  na  primeira  vez.  De  acordo  com  a  USP  35,  a  análise  não  

é  realizada  em  duplicata,  obtendo-se  apenas  uma  absorbância  para  cada  

amostra.   

 As  leituras  foram  realizadas  durante  os  5  primeiros  dias  depois  da  

manipulação  dos  cremes  para  evitar  a  formação  de  produtos  de  degradação  

que  poderiam  influenciar  os  resultados. 

 A  Figura  9  mostra  o  espectro  obtido  na  leitura  do  padrão  da  

hidroquinona  em  escala  aumentada. 
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Figura  10 – Espectro  do  padrão  de  HQ 

 
 O  pico  obtido  no  comprimento  de  onda  de  293  nm  equivale  ao  padrão  

de  HQ  a  2%,  sendo  esperado  um  espectro  semelhante  para  as  amostras  

analisadas. 

 As  Figuras  10  e  11  mostram  os  espectros  formados  nas  leituras  das  

amostras  A  e  C.  Os  espectros  apenas  demonstram  como  foram  obtidas  as  

absorbâncias  para,  em  seguida,  serem  feitos  os  cálculos  de  teor  proporcionais  

ao  valores  encontrados.  

 

  
Figura  11 – Espectro  da  amostra  A   
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Figura  12 – Espectro  da  amostra  C   

 
 Pode-se  perceber,  observando  apenas  esses  2  espectros,  que  ambas  

as  amostras  se  comportaram  de  maneira  diferente  do  padrão  e  uma  da  outra  

também.  Isso  pode  ser  consequência  de  vários  fatores,  como  a  quantidade  de  

antioxidante  adicionada  em  cada  creme,  a  pureza  da  matéria-prima  ou  

também  a  quantidade  de  HQ  colocada. 

 As  massas  pesadas  de  cada  creme  e  do  padrão  e  as  absorbâncias  

obtidas  no  comprimento  de  onda  de  293  nm  estão  discriminadas  na        

Tabela  3. 

 

Tabela 3 – Quantidades  pesadas  dos  cremes  e  suas  respectivas  
absorbâncias 

  Massa (g) Absorbância 

Padrão 0,0249 0,256 

A 0,5482 0,331 

B 0,5319 0,357 

C 0,5051 0,493 

D 0,5226 0,300 
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 De  acordo  com  os  valores  de  absorbância  obtidos,  foram  feitos  os  

cálculos  para  encontrar  o  teor  de  hidroquinona  de  cada  amostra  analisada.  A  

Tabela 4  mostra  os  resultados  de  teor  de  hidroquinona  dos  cremes  

manipulados.   

 

Tabela 4  –  Cálculo  do  teor  de  HQ   

 Amostras Teor  

A 117,90 

B 131,05 

C 190,50 

D 112,00 

 

 Considerando  o  teor  preconizado  pela  USP  35,  de  94  a  106 %,  pode-

se   inferir  que  todas  as  amostras  ultrapassaram   muito  significativamente  o  

máximo  permitido.  A  Figura  12  mostra  o  gráfico  obtido  a  partir  dos  valores  

de  teor  das  amostras. 

 

 
Figura  13 -  Teor  de  hidroquinona  por  espectrofotometria  de  UV-Vis 
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 O  creme  C  apresentou  o  maior  teor  entre  as  amostras,  estando  com  

quase  4%  de  hidroquinona  presente  no  creme.  O  creme  D  foi  que  o  mostrou  

menor  teor,  de  aproximadamente  2,3%.  Os  cremes  A  e  B  estavam  com      

2,35 %  e  2,62%,  respectivamente.   

 Considerando  a  faixa  de  eficácia  da  HQ  de  1,5  a  5 %  (FRASSON  &  

CANSSI,  2008)  e  que  apenas  a  hidroquinona  foi  quantificada  neste  

doseamento,  percebe-se  que  os  cremes  não  gerariam  efeitos  danosos  aos  

pacientes  que  o  aplicassem  de  maneira  correta  e  não  se  estivessem  inclusos  

em  algum  grupo  de  risco  descrito  previamente  nas  advertências.  No  entanto,  

essa  variação  não  deveria  ocorrer  já  que  o  pedido  foi  por  cremes  com  HQ  a  

2%. 

 Porém,  também  deve-se  considerar  o  inconveniente  na  quantificação  da  

HQ  pelo  método  de  espectrofotometria  de  UV-Vis  de  sobreposição  de  bandas.  

Nesse  caso,  a  benzoquinona,  um  dos  produtos  de  degradação  da  

hidroquinona,  interfere  na  sua  quantificação  por  ser  absorvida  no  mesmo  

comprimento  de  onda,  podendo  gerar  resultados  falso-negativos  visto  que  a  

BQ  não  consegue  ser  quantificada  sem  seu  padrão  nesta  técnica  (FARINELLI,  

2008).   

 Assim,  a  precisão  do  método  pode  ficar  comprometida.  Por  isso,  a  

leitura  das  amostras  foi  realizada  logo  que  os  cremes  foram  obtidos,  a  fim  de  

evitar  que  o  aparecimento  desses  produtos  de  degradação  influenciassem  nos  

resultados,  restringindo  a  ocorrência  de  erros  na  sua  interpretação. 

  

4.5.  Cromatografia  líquida  de  alta  eficiência  (CLAE) 
 
 Para  a  realização  deste  método,  foram  utilizados  os  cremes  adquiridos  

na  segunda  remessa  e  as  leituras  foram  feitas  nos  primeiros  dias  após  sua  

manipulação,  assim  como  no  método  anterior. 

 A  Figura  13  mostra  o  cromatograma  obtido  na  leitura  do  padrão  de  

hidroquinona.  Pode-se  observar  que  o  tempo  de  retenção  foi  de  

aproximadamente  2  minutos  e  meio.  
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Figura  14 – Cromatograma  do  padrão  de  HQ 

 
 Também  foi  feita  a  leitura  do  creme  base  adquirido  na  farmácia  D  para  

verificar  se  poderia  ocorrer  interferência  dos  componentes  presentes  nos  

cremes  na  leitura  das  amostras.  Conforme  preconizado  na  RE  899/2003,  a  

área  do  placebo  se  mostrou  menor  que  2%  da  da  amostra  com  menor  área,  

significando  que  os  componentes  dos  cremes  não  interfeririam  nas  demais  

leituras.    

 

 
Figura  15  –  Cromatograma  do  placebo  de  HQ 

 
 A  Figura  15  mostra  o  cromatograma  obtido  da  leitura  da  amostra  B.  

Observa-se  que  o  pico  formou-se  apenas  alguns  segundos  depois  do  pico  do  

padrão,  sendo  facilmente  identificado  como  o  pico  da  HQ. 
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 Foi  feito  um  teste  para  determinar  o  tempo  de  corrida  que  garantiria  a  

leitura  completa  da  amostra.  Assim,  foi  observado  que  o  melhor  tempo  de  

corrida  para  cada  amostra  seria  de  aproximadamente  6  minutos. 

 

 
Figura  16  –  Cromatograma  da  amostra  B 

 

 A  técnica  de  CLAE  mostrou  pouca  variação  entres  as  leituras  da  

mesma  amostra,  mas  grande  diferença  entre  as  farmácias.  Os  valores  

encontrados  estão  descritos  na  Tabela  5.     

 
Tabela  5  –  Cálculo  do  teor  nas  amostras   

Amostras 1 2 Média DPR 

A 92,05 92,62 92,33 0,44 

B 127,40 128,42 127,91 0,56 

C 97,93 97,50 97,71 0,31 

D 94,39 93,75 94,07 0,48 

 
 Os  valores  de  desvio  padrão  mostram  que  os  resultados  obtidos  

tiveram  boa  precisão,  pois  eles  se  mantiverem  abaixo  de  1%  (RIBANI  et  al,  

2004).   

 Pode-se  perceber  que  entre  os  valores  obtidos,  apenas  os  cremes  C  e  

D  estão  com  teor  de  hidroquinona  dentro  da  faixa  preconizada  pela  USP  35. 

Já  o  creme  A  apresentou  teor  abaixo  do  mínimo  descrito,  enquanto  que  o  
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creme  B  estava  com  teor  acima  do  limite.  Isso  quer  dizer  que  os  cremes  A,  

B,  C  e  D  apresentaram  1,84%,  2,55%,  1,95%  e  1,88%,  respectivamente,  de  

hidroquinona. 

 A  Figura  16  mostra  o  gráfico  com  os  valores  obtidos  de  teor  para  

melhor  diferenciar  os  resultados  entre  as  farmácias. 

 
Figura  17 – Teor  de  hidroquinona  por  CLAE 

 
 Comparando-se  o  gráfico  do  método  de  espectrofotometria  por  UV-Vis  

com  o  gráfico  obtido  na  técnica  de  CLAE,  pode-se  observar  que  houve  

bastante  diferença  entre  seus  resultados.  No  entanto,  considerando  que  os  

cremes  não  eram  os  mesmos,  diferenças  eram  esperadas,  dificultando  a  

comparação  entre  os  métodos.  Uma  das  causas  dessa  discrepância  pode  ter  

sido  a  interferência  de  produtos  de  degradação  que  ocorreu  no  primeiro  

método  e  que, provavelmente,  não  aconteceu  no  segundo.   

 Além  disso,  também  há  a  diferença  na  maneira  de  quantificação  entre  

os  métodos.  A  espectrofotometria  por  UV-Vis  se  utiliza  da  absorção  de  luz  

pela  solução  analisada,  que  neste  caso  pode  ser  influenciada  pela  BQ  devido   

à  sobreposição  de  bandas.  Já  o  método  cromatográfico  se  baseia  na  

diferença  de  polaridade  das  substâncias,  facilitando  a  identificação  da  HQ. 
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5.  CONCLUSÕES 
 

 Através  da  análise  física  dos  cremes,  observou-se  que  houve  bastante  

variação  entre  eles,  desde  a  embalagem  até  o  teor  de  hidroquinona  de  

cada  um.  Isso  mostra  a  falta  de  padronização  nas  farmácias  nos  

processos  de  manipulação  e  de  dispensação.  Além  disso,  foi  observado  a  

possível  falta  de  controle  de  qualidade  das  matérias-primas  ou  a  adição  

insuficiente  de  antioxidante,  evidenciados  pela  oxidação  precoce  do  

princípio  ativo  em  alguns  cremes.   

 

 Também  houve  diferença  no  teor  de  hidroquinona  e  velocidade   de  

oxidação  dos  cremes  entre  as  duas  remessas  adquiridas,  mostrando  

deficiência  no  controle  do  produto  final,  o  que  poderia  prejudicar  o  

consumidor/paciente.   

 

 Considerando  os  resultados  obtidos  nos  doseamentos,  é  possível  concluir  

que  dentre  as  metodologias  adotadas  na  quantificação  da  hidroquinona,  o  

método  de  CLAE  é  o  mais  adequado,  pois  sua  execução  foi  relativamente  

simples  e  sua  precisão  se  mostrou  maior  que  a  dos  demais.  No  entanto,  

aplicá-lo  à  rotina  de  uma  farmácia  é  inviável  devido  ao  alto  custo  do  

equipamento,  sendo  que  seria  utilizado  para  a  realização  de  pequenas   

análises.   

 

 A  volumetria  de  óxido-redução  não  demonstrou  resultados  confiáveis  nem  

reprodutíveis  devido  a  problemas  na  preparação  da  solução  titulante   de  

sulfato  cérico  0,1 N,  que  podem  ter  sido  causados  por  máteria-prima  

contaminada,  por  exemplo.  Também,  pode-se  inferir  a  suscetibilidade  desta  

técnica  a  erros  e  a  interferências,  já  que  a  realização  do  doseamento  de  

hidroquinona  requer  a  visualização  da  mudança  da  coloração  da  solução,  

indicando  o  ponto  final  da  reação.  Dentre  os  métodos  utilizados,  a  

volumetria  é  o  único  que  não  usa  como  recurso  a  leitura  realizada  por  

equipamento,  dependendo  exclusivamente  da  observação  manipulador,  

resultando  em  uma  análise  subjetiva.    
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 O  método  de  espectrofotometria  de  UV-Vis  também  não  obteve  resultados  

totalmente  satisfatórios,  pois  o  produto  de  degradação,  benzoquinona,  

também  é  absorvido  no  mesmo  comprimento  de  onda  da  hidroquinona,  o  

que  pode  influenciar  diretamente  nos  valores  de  absorbância  encontrados, 

além  de  poder  haver  a  presença  de  outros  metabólitos  formados  a  partir  

da  oxidação  que  também  podem  interferir  na  leitura. 

 

 Como  não  foi  possível  a  utilização  de  um  padrão  de  benzoquinona  para  

confirmar  que  o  teor  encontrado  realmente  era  referente  apenas  à  

hidroquinona,  pode-se  inferir  que  as  variações  observadas  entre  os  

resultados  de  um  mesmo  método  se  devem  ao  fato  de  não  terem  sido  

quantificados  no  mesmo  dia,  dando  margem  para  ocorrer  oxidação,  ou  

também  à  adição  de  diferentes  quantidades  de  antioxidante  utilizadas  

pelas  farmácias,  que  não  vêm  discriminadas  nos  rótulos  dos  cremes.  

Também  pode  ter  ocorrido  erro  durante  a  pesagem  da  matéria-prima. 

 

 Os  resultados  obtidos  pelos  métodos  de  espectrofotometria  de  UV-Vis  e  

de  CLAE  ultrapassaram  o  teor  máximo  de  106 %  determinado  pela  USP  

35.  Isso  pode  ter  ocorrido  por  causa  da  adição  de  maior  quantidade  de  

hidroquinona  do  que  o  pedido.  Podem  ter  considerado  que,  como  ela  

oxida  rapidamente  e  seu  produto  de  degradação  não  possui  efeito  

terapêutico,  o  creme  teria  ação  por  mais  tempo  por  ter  uma  quantidade  

maior  a  ser  oxidada  até  reduzir  abaixo  de  2 %,  teor  requerido  pelo  

consumidor. 
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