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RESUMO 

 

Os medicamentos são os principais causadores de intoxicação no país. Temos os 

analgésicos como um importante causador de intoxicação devido a facilidade de 

obtenção dos mesmos e o risco de sobredosagem. O ácido acetilsalícilico é o princípio 

ativo da aspirina o qual é um dos analgésicos e antitérmico mais utilizados no mundo, 

devido a isso é importante o desenvolvimento de métodos de análise rápida e fácil 

desse composto. 

O presente trabalho propõe o estudo de uma metodologia limpa, simples e rápida para 

determinações de salicilatos em medicamentos e urina utilizando placas de toque como 

suporte de reação. A reação a ser utilizada na presente proposta, baseia-se no método 

de Trinder, o qual envolve a reação dos íons salicilatos, com os íons Fe+3, resultando 

na formação de um complexo de coloração violeta [Salicilato-Fe(III)], que apresenta um 

máximo de absorção em torno de 525nm. 

As análises foram realizadas através de tratamento digital, empregando fotografia digital 

analisando-os em softwares disponíveis comercialmente, tornando a metodologia mais 

simples, barata e consequentemente mais acessível. 

O método desenvolvido apresentou curva analítica y= 0,003x + 0,026 com R= 0,999. O 

limite de quantificação e detecção obtidos são respectivamente 1,28 mg/L e 3,78 mg/L. 

Os testes para avaliação de interferência de matriz apresentaram resultados de 

recuperação entre 97 – 104,7% em urina sintética, 95 – 104,2% em urina natural e entre 

96 – 105% em amostras de medicamentos concluindo que as matrizes não influenciam 

de maneira significativa na determinação dos analitos. A metodologia desenvolvida foi 

comparada com métodos já descritos na literatura para as amostras de medicamentos 

e urina, e os resultados obtidos foram comparados estatisticamente pelo teste t de 

Student, sendo que os valores de t calculados foram numericamente inferiores que o 

valor de t tabelado para todas as amostras, indicando que não há diferença estatística 

entre os valores encontrados pelas duas metodologias. 

 

Palavras-chave: Ácido acetilsalicílico. Salicilato. Medicamento. Urina. Imagem digital.  

  



 
 

ABSTRACT 

Medicines are the main cause of intoxication in the country. Analgesics are an 

important group of drugs causing intoxication due to the ease of obtaining them and the 

risk of overdosage.Acetylsalicylic acid is the active principle of aspirin, which is one of 

the most widely used analgesics and antipyretics in the world, because of this it is 

important to develop methods of quick and easy analysis of this compound.The present 

project proposes the study of a clean, simple and fast methodology for determinations of 

salicylates in drugs and urine using touchboard as reaction support. 

The reaction to be used in the present proposal is based on the Trinder method, 

which involves the reaction of the salicylate ions with the Fe + 3 ions, resulting in the 

formation of a violet color complex [Salicylate-Fe (III)] , which has a maximum absorption 

of around 525nm. 

The analyzes were performed through digital treatment, using digital photography 

analyzed in commercially available software, making the methodology simpler, cheaper 

and consequently more accessible. 

The developed method presented analytical curve y = 0.003x + 0.026 with R = 

0.999. The limit of quantification and detection obtained are respectively 15.44 mg / L 

and 5.10 mg / L. The tests for matrix interference assessment showed recovery results 

between 97-104.7% in synthetic urine, 95-104.2% in natural urine and 96-105% in drug 

samples, concluding that the matrices do not influence Significant in determining the 

analytes. The methodology developed was compared to methods already described in 

the literature for drug and urine samples, the results were compared statistically by the 

Student t test, the calculated t values were numerically lower than the value of t tabulated 

for all samples, Indicating that there is no statistical difference between the values found 

by the two methodologies. 

  

Keywords: Acetylsalicylic acid. Salicylate. Medication. Urine. Digital image. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, são registrados milhares de casos de intoxicação todos os anos, seja 

pela ingestão de alimentos contaminados, medicamentos, produtos de limpeza e outras 

substâncias químicas (MOTA, 2012). Segundo o Sistema Nacional de Informação 

Tóxicos Farmacológicas (SINITOX), desde 1994, os medicamentos tem sido os maiores 

causadores de intoxicação em humanos registrados no país. No levantamento feito em 

2013, foram registrados, 11.985 casos de intoxicação por uso de medicamentos, o que 

corresponde a 28% do total de casos, de todos os tipos de intoxicação registrados 

naquele ano. Além disso, o mesmo levantamento registrou um total de 46 casos de 

óbito, e 35 casos de tentativa de suicídio. 

Dentre as causas de intoxicação por medicamentos destaca-se a 

automedicação, o erro na administração de dosagem, prescrição médica inadequada, 

tentativa de suicídio, acidentes envolvendo crianças, entre outros. 

Partindo das principais causas de intoxicação, destacam-se os analgésicos 

antitérmicos e antiinflamatórios não hormonais, os quais são os mais utilizados por 

adultos e crianças (BRICKS, 1998), pois há uma facilidade na compra, já que não é 

exigida receita médica, ocorrendo assim casos de automedicação. A ingestão acidental 

excessiva de tais medicamentos pode causar eventos adversos com significativa 

morbidade e algumas vezes pode levar a morte. Mesmo em doses recomendadas pode 

ocorrer reações anafiláticas ou anafilactóides (BRICKS, 1998). Dentre os analgésicos 

os mais usados são à base de salicilato.  

 

1.1 Ácido acetilsalicílico 

 

Já na Antiguidade se faz uso de plantas da qual se extrai a salicilina. No século 

V a.C o Grego Hipócrates indicava extratos preparados a partir da folha e casca do 

salgueiro para o combate da febre e dor (MENEGATTI, 2001; LOPES. 2011). Então o 

químico italiano Raffaele Pria obteve, em 1838, o ácido salicílico sintético (Figura 1) 

através da hidrolise oxidativa da salicilina (MENEGATTI, 2001). Porém, somente em 

1859 foi possível a síntese do ácido salicílico em grande escala, quando o químico 

alemão Kolbe o sintetizou em seu laboratório por um processo chamado síntese de 

Kolbe (LOPES, 2011). Essa síntese fez com que uma empresa norte-americana junto 

com a autorização de Kolbe comercializa-se o comprimido de ácido salicílico (LUIS, 

2011; GRIPPE, 2016). 
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Figura 1: Estrutura do ácido salicílico.  

 

Entretanto, eram necessárias grandes quantidades do ácido salicílico para 

minimizar os sintomas da artrite e da gripe e com isso os pacientes sofriam com 

irritações estomacais devido a acidez do produto, além disso o medicamento possuía 

um sabor amargo o que limitava o seu uso (LOPES, 2011). 

Em 1897, para competir com os outros salicilatos surgiu o ácido acetilsalicílico 

(Figura 2), conhecido como AAS, o qual foi sintetizado pelo Dr. Felix Hoffman (MATIAS, 

2004), que procurava uma forma de amenizar os efeitos do ácido salicílico para tratar a 

doença do seu pai (MASSABNI, 2006) dando origem ao medicamento conhecido como 

aspirina.  

 

 

Figura 2: Estrutura do ácido acetilsalicílico. 

 

Ainda hoje, a aspirina é um dos fármacos mais estudados em relação a sua 

aplicação terapêutica. No Brasil são consumidos uma média de sete comprimidos por 

pessoa ao ano (GRIPPE, 2016) e, nos Estados Unidos são consumidos em média 30 

toneladas por ano desse medicamento (MEDEIROS, 2012). 

A Figura 3 mostra como é a síntese da aspirina, a qual é obtida pela reação de 

acetilação do ácido salicílico com anidrido acético catalisado por ácido (MENEGATTI, 

2001), essa acetilação diminui a acidez do ácido salicílico (LOPES, 2011). 

 



17 
 

 

Figura 3: Reação de acetilação do ácido salicílico obtendo o ácido acetilsalicílico. 

 

A aspirina é indicada para o alivio sintomático de dores leves a moderadas, como 

dor de dente, cefaleia, dor de garganta relacionada a resfriado, dores nas costas, dores 

musculares e nas articulações, dismenorreia, febres e resfriados comuns. Além disso, 

há vários estudos para sua utilização para outras condições tais como câncer coloretal, 

Alzheimer (RANG, 2011; MASSABANI, 2006), prevenção e tratamento cardiovascular, 

redução do risco de trombose e derrame cerebral (MASSABANI, 2006). 

Ao ingerir o ácido acetilsalicílico, o paciente pode ter como efeitos colaterais: 

efeitos gastrintestinais (dor abdominal, azia, úlcera, entre outros), efeitos sobre o 

sistema nervoso central (tontura e zumbido), efeitos hematológicos e reações de 

hipersensibilidade (urticária, asma, reações cutâneas, entre outras), sendo que os 

efeitos no sistema nervoso central normalmente indicam uma sobredosagem do 

medicamento (ÁCIDO...,2015). 

O ácido acetilsalicílico inibe a produção de prostaglandinas por meio da inibição 

da enzima cicloxigenane (COX) (MENEGATTI, 2001), essa inibição evita a formação de 

plaquetas que podem transformar em coágulos de sangue (MASSABINI, 2006).  

Quando ingerido, o ácido acetilsalicílico é hidrolisado dando origem ao ácido 

salicílico o qual é responsável pelos efeitos da aspirina (OTERO, 2004).  Seus níveis 

plasmáticos máximos são atingidos após 10 a 20 minutos no caso do ácido 

acetilsalícilco e em relação ao ácido salicílico é atingido entre 0,3 a 2 horas. E então, 

aproximadamente 10% do salicilato é eliminado pela urina (FRANCO, 2017; HEIJST, 

1991). Porém tal excreção pode ser variada dependendo do pH da urina, sendo que na 

urina alcalina pode ser eliminado (como salicilato livre) mais de 30% do fármaco 

ingerido, enquanto numa urina ácida esse percentual pode ser de somente 2% (VANE, 

1992).  

É recomendado que a dose diária máxima de AAS para adultos e crianças acima 

de 12 anos seja de 4 g (BRUNTON, 2012). Para uma intoxicação letal de aspirina 

(Tabela 1) o indivíduo deve ingerir uma quantidade acima de 500 mg por kg de sua 

massa corporal (EIRAS, 2007), ou seja, um indivíduo de 70 kg deve ingerir uma 
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quantidade superior a 35000 mg (35 g) do medicamento, já uma criança que tenha por 

volta de 20 kg deve ingerir uma quantidade superior a 10000 mg (10 g).  

 

Tabela 1: Relação da quantidade ingerida e severidade do AAS no indivíduo.  

Dose ingerida (mg/Kg) Severidade estimada 

150 – 300 Toxicidade suave e moderada 

300 – 500 Toxicidade grave 

>500 Potencialmente letal 

Fonte: EIRAS, 2007 

 

Além disso, temos no mercado os medicamentos contendo AAS para uso 

pediátrico o qual possui essência de morango e muitas vezes colorações atrativas às 

crianças o que pode facilitar a sua ingestão excessiva pelas mesmas. A intoxicação, 

sobretudo em crianças pequenas, é preocupante, pois pode ser fatal. 

É muito comum a ingestão acidental e suicida utilizando analgésicos contendo 

ácido acetilsalicílico, pois estão frequentemente disponíveis em casa e muitas vezes em 

lugares de fácil acesso às crianças (OTERO, 2004). Além disso, o problema da 

sobredosagem é comum devido ao uso frequente e pelo fato das pessoas acreditarem 

que a aspirina seja um analgésico inofensivo (VANE, 1992). 

Os principais métodos aplicados para o tratamento de envenenamento por 

medicamentos são diluição, vômito e adsorção. Em relação aos analgésicos a base de 

salicilatos tais tratamentos deixam de ser eficazes quando o ácido salicílico é absorvido 

(OTERO, 2004). Com isso, o tratamento da intoxicação por salicilato é direcionado para 

a prevenção da absorção adicional da droga e o aumento da excreção de salicilato a 

partir do corpo, sendo que as crianças são tratadas com eméticos como a ipecacuanha 

(planta da família Rubiaceae) e os adultos são submetidos a lavagem gástrica para 

remover o medicamento não absorvido pelo estômago (VANE, 1992). 

O salicilismo, nome dado a uma intoxicação crônica leve por salicilato, quando 

totalmente desenvolvida pode levar o indivíduo a sentir dor de cabeça, tonturas, tinido, 

dificuldade auditiva, obscurecimento da visão, confusão mental, lassidão, sonolência, 

sudorese, hiperventilação, naúseas, vômitos e diarreia (BRUNTON, 2012). Em 

intoxicações mais graves podem levar ao delírio, convulsões, coma, pirexia, hipertensão 

e parada cardíaca (VANE, 1992).  

Pelo exposto, percebe-se a necessidade de desenvolvimento de métodos 

simples, de baixo custo, rápidos e portáteis para análise de salicilato, uma vez que o 

mesmo é rapidamente absorvido e está bastante relacionado à intoxicação. Dessa 
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forma, o presente trabalho usou uma metodologia de tratamento digital, sendo 

necessário somente uma câmera e um computador para obtenção das medidas.  

A Tabela 2, traz uma comparação entre alguns métodos já descritos na literatura. 

A partir da tabela percebe-se que a maioria das técnicas utilizadas para análise de 

salicilato em urina utiliza HPLC os quais requerem o uso de solventes tóxicos, como por 

exemplo o metanol.. 

 

Tabela 2:  Comparação de diferentes métodos de análises de salicilato em diversas matrizes. 

Técnica Faixa linear Matriz Comentários Referência 

HPLC com 

detecção por 

fluorescência 

50 - 200 ng Plasma e 

urina 

Utiliza-se metanol 

e ácido acético 

como FM, álcool 

etílico no preparo 

de amostra 

BEKERSKY, 

1977 

HPLC com 

detecção UV 

1 – 150 µg/mL Plasma e 

urina 

Utiliza-se metanol 

e ácido acético 

como FM, e 

hexano e HCl no 

preparo de 

amostra 

HARRISON, 

1980 

HPLC com 

detecção UV 

0,5 – 200 µg/mL 

(Plasma) 

6 – 200 µg/mL 

(urina) 

Plasma e 

urina 

Utiliza-se metanol 

e ácido acético 

como FM, 

acetronitrila e 

água como 

solvente e HCl e 

éter anidro no 

preparo de 

amostra. 

BAKAR, 

1981 

Análise em Injeção 

de Fluxo 

80 – 800 mg/L Soro e 

medicamentos 

Utiliza-se NaOH, 

HNO3 e 

Fe(NO3)3.9H2O 

KOUPPARIS

, 1988 

Espectrofotometria 

UV 

0,5 – 40 µg/mL Medicamentos Utiliza-se 

acetronitrila e 

ácido fórmico. 

KOKOT, 

1998 

Potenciometria 0,5 – 3,00 mol/L Medicamentos Utiliza-se NaClO4, 

C8H5KO4,  HClO4, 

HNO3, mercúrio, 

entre outros. 

FERREIRA, 

1999 
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HPLC com 

detecção UV 

0,05 – 0,4 

mg/mL 

Medicamentos Utiliza-se 

acetronitrilia e 

água como FM, e 

ácido fosforoso no 

controle de pH. 

FRANETA, 

2001 

Voltametria de 

pulso diferencial 

1 – 60 µg/mL Medicamentos Utiliza-se 

acetronitrila. 

TORRIERO, 

2003 

Reflectância difusa 0 – 13,2 mg Medicamentos Utiliza-se NaOH, 

HNO3 e 

Fe(NO3)3.9H2O 

MATIAS, 

2004 

Espectrometria de 

fluorescência 

36,8 – 248 

µg/mL 

Soro e urina Utiliza água como 

solvente. 

PULGARIN, 

2011 

 

1.2 Imagem digital  

 

O uso de câmeras com sensor de dispositivos de carga acoplada tem sido 

introduzido na Química Analítica por diversas razões, tais como, rápida captura de 

imagem, fundo estável e boa linearidade, sendo assim apropriado para o 

desenvolvimento de métodos analíticos com alta sensibilidade e robustez (SENA, 2011). 

Além disso, o uso de câmera é um método de baixo custo. 

Esses sensores são capazes de converter a intensidade da luz incidente sobre 

valores digitais armazenáveis para gerar resposta a partir de uma imagem baseada no 

modelo de cor RGB o qual utiliza três matrizes para armazenar informações (SENA, 

2011). Nessa estratégia, a intensidade da coloração é diretamente proporcional a 

concentração do analito. (FRANCO, 2016). 

A imagem capturada por uma câmera é correlacionada com um fenômeno de 

reflectância em que a radiação refletida é a radiação incidente menos a radiação que é 

absorvida. Com isso, a radiação refletida pode ser utilizada para, indiretamente medir a 

radiação absorvida e, assim correlacionar com a concentração do analito (SENA, 2011).  

Com o uso da imagem digital é possível analisar o analito de forma rápida e com 

baixo custo, onde uma solução de coloração violeta obtida a partir de uma reação, 

exposta na Figura 4, conhecida como Método de Trinder (TRINDER, 1954) pode ser 

analisada utilizando como ferramentas principais uma câmera e um computador, os 

quais são equipamentos portáteis e de fácil operação, além de fornecerem resultados 

de simples análise, não necessitando de técnicos capacitados. 
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Figura 4: Reação entre salicilato e íons de Fe3+ em meio ácido (E SÁ, 2006)  

 

1.3 Química Verde 

 

Há alguns anos aumentou-se a preocupação com o meio ambiente e com o bem-

estar e saúde dos seres vivos, com isso tem-se buscado alternativas para contornar os 

danos causados pelos seres humanos surgindo assim a Química Verde. No início de 

1990 iniciou-se o desenvolvimento da Química Verde com a introdução de novos 

conceitos e valores para as atividades fundamentais da química assim como para os 

diversos setores industriais (AGUIAR, 2014). 

A Química Verde tem como objetivo desenvolver as ações científicas e 

processos industriais ecologicamente corretos, com isso, buscam minimizar o impacto 

negativo causado ao homem e ao meio ambiente visando o aumento da segurança dos 

processos e resolver questões mundiais, tais com: mudança climática, produção de 

energia, disponibilidade de recursos hídricos, produção de alimentos e emissão de 

substâncias tóxicas ao meio ambiente (AGUIAR, 2014). 

De forma a alcançar os objetivos da Química Verde temos os seus 12 princípios 

(ANASTAS, 2002): 

1. Prevenção da formação de resíduos tóxicos de forma a não ser necessário 

trata-los posteriormente; 

2. Desenvolver métodos sintéticos que incorporem o maior número possível de 

átomos dos reagentes no produto final; 

3. Sintetizar produtos menos perigosos que usam e geram substâncias que 

possuam pouco ou nenhuma toxicidade à saúde humana e ao meio 

ambiente; 

4. Obter produtos seguros e atóxicos que atendem às necessidades para as 

quais foram fabricados;  

5. Utilizar solventes e auxiliares seguros, que não provoquem danos ou que 

sejam facilmente reutilizáveis;  

6. Sempre que possível os processos devem ser realizados à temperatura e 

pressão ambiente de forma a buscar uma maior eficiência energética;  
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7. Utilizar preferencialmente fontes de matéria-prima renováveis; 

8. Evitar ou minimizar a derivatização excessiva (proteção/desproteção, uso de 

bloqueadores, entre outros) de forma a diminuir o uso de reagentes e 

geração de resíduos; 

9. Utilizar catalisadores mais seletivos de forma a aumentar a velocidade de 

processos químicos; 

10. Os produtos químicos formados devem ser desenhados para que no fim de 

sua função facilite sua biodegradação; 

11. Desenvolver metodologias capazes de monitorar e controlar em tempo real 

a formação de substâncias tóxicas antes mesmo de sua ocorrência; 

12.  As substâncias químicas e a sua utilização devem ser escolhidas de forma 

a reduzir ao mínimo os riscos de acidente químico. 

 

Dos 12 princípios da Química Verde pode-se destacar cinco que se aplicam a 

metodologia proposta, os quais são: a prevenção de resíduos tóxicos (1), uso de 

solventes seguros (5), não se utiliza derivação (8), a metodologia é realizada em 

temperatura e pressão ambiente (6) e as substâncias químicas utilizadas não 

apresentam um potencial risco de acidentes químicos (12).  

Sendo assim, o presente trabalho visa aplicar a Química Verde no 

desenvolvimento de uma nova metodologia para determinação de salicilato em 

medicamentos e urina utilizando imagem digital. Nessa metodologia pretende-se 

dispensar o uso de solventes orgânicos nocivos, eliminar o uso de equipamentos de alto 

custo e simplificar as análises de determinação e quantificação de salicilato. 
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2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal desenvolver uma nova 

metodologia para a determinação de salicilato com detecção realizadas através de 

tratamento digital, empregando-se fotografia digital e analisando-os em softwares 

disponíveis comercialmente, fazendo com que a metodologia seja mais simples, barata 

e consequentemente mais acessível.  

A metodologia desenvolvida será aplicada em medicamentos contendo ácido 

acetilsalicílico e em amostras de urina e os resultados obtidos foram comparados 

estatisticamente com os obtidos por métodos convencionais descritos na literatura. 
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3 PARTE EXPERIMENTAL 

 

A seguir estão descritos os equipamentos, reagentes e as soluções utilizadas 

durante a realização dos experimentos necessários para a elaboração do seguinte 

trabalho. 

3.1 Equipamentos 

 

No presente trabalho foram utilizados os seguintes equipamentos para obtenção 

dos resultados experimentais: 

• Micropipetas de volume variável das marcas GILSON®, TédiaPet®, BIOHIT® e 

eppendorf®; 

• Balança analítica da marca AND, modelo GR-200; 

• Papel qualitativo nº 1, marca Whatman; 

• Secador de cabelo da marca Tany; 

• Sílica gel, marca MERCK; 

• Placas de toque de porcelana 6 poços, marca CHIAROTTI; 

• Placas de Kline com 12 escavações, marcas Perfecta e Clay-Adams; 

• Impressora multifuncional HP deskjet 2050; 

• Máquina fotográfica da marca Sony com resolução de 14.1 megapixels; 

• Celular da marca Samsung, modelo GalaxyWin; 

• Estufa, marca Fanem, modelo 315 SE; 

• pH-metro B375 Micronal; 

• HPLC da marca SHIMADZU LC – 20AT, com injetor automático (SIL – 20A), 

interface CBM – 20 A Prominence e detecção DAD (SPD – M20A), equipado 

com coluna cromatográfica CHROMSEP SS C18 (250 mm x 4,6 mm, 5 µm); 

• Centrífuga da marca Hettich, modelo Universal 320R. 

• Chapa de aquecimento IKA RH basic KT/C 

 

3.2 Reagentes 

 

No presente trabalho foram utilizados os seguintes reagentes, sendo todos de 

grau analítico, para obtenção dos dados experimentais: 

• Nitrato de Ferro (III) nanohidratado, Pureza ≥ 98%, SIGMA-ALDRICH; 

• Ácido clorídrico, 37% (m/m), QUEMIS; 

• Salicilato de sódio, Pureza ≥99,5%, SIGMA-ALDRICH; 
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• Cloreto de cálcio puro granulado, Pureza 96%, QUIMIBRAS; 

• Cloreto de sódio,Pureza ≥ 99,5%, MERCK; 

• Sulfato de sódio, MERCK; 

• Fosfato de potássio Monobásico P.A Anidro, Pureza 99%, Vetec; 

• Cloreto de potássio, Synth; 

• Creatinina,Pureza ≥ 98%, SIGMA; 

• Ureia, SIGMA; 

• Hidróxido de sódio,Pureza ≥ 98%, SIGMA; 

• Hidrogenoftalato de potássio - MERCK – Pureza 99,8 %; 

• Cloreto de amônio, MERCK. 

• Metanol – J. T. Baker 

• Ácido acético glacial (Sigma-Aldrich, Pureza 99,0%(m/m))  

 

3.3 Preparo de soluções 

3.3.1 Solução de urina sintética 

Para a análise de interferentes foi utilizado uma solução de urina sintética a 

qual foi feita 500 mL da mesma com as substâncias descritas na Tabela 3 a seguir 

e o pH foi ajustado a 6 (LAUBE, 2001). 

Tabela 3: Composição da solução de urina sintética. 

Substância Concentração  (g/L) 

CaCl2 . 2H2O 1,103 

NaCl 2,925 

Na2SO4 2,25 

KH2PO4 1,40 

KCl 1,60 

NH4Cl 1,00 

Uréia 25,00 

Creatinina 1,10 

 

3.3.2 Solução de urina natural 

A urina natural foi colhida no dia do experimento e/ou armazenada em um freezer 

para posterior analise. Foi utilizada a urina do próprio analista, o qual não possui 

doenças e não faz uso de medicamentos. 
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Para as análises do método comparativo utilizou-se todas as amostras da urina 

do analista contendo 400 mg/L do analito. Dessa solução, 1,5 mL foi centrifugado por 

15 minutos em 1500 rpm em uma temperatura de 4oC. Em seguida, 1 mL do 

sobrenadante foi transferido para um balão de 10 mL, o qual foi adicionado 1,5 mL de 

metanol e o balão foi completado com a solução móvel (metanol: ácido acético glacial 

2%, 60:40), a solução foi filtrada e adicionadas no recipiente para análise (LONG, 2013).  

Já no método proposto, utilizou-se a solução de urina de 400 mg/L e então, 2,5 

mL da mesma foi transferida para um balão de 10 mL e completado com água 

deionizada até o menisco. 

 

3.3.3 Solução de medicamentos 

 Todas as amostras de medicamentos foram diluídas em hidróxido de sódio 

0,6044 mol/L e a solução resultante foi aquecida em uma chapa de aquecimento por 10 

minutos (ANVISA, 2010).  

Para a metodologia proposta, após o aquecimento o pH da solução foi ajustado 

para próximo a seis com auxílio de um pH-metro (FERREIRA, 1999). Para o ajuste do 

pH utilizou-se uma solução de ácido clorídrico 0,9057 mol/L. Após o ajuste de pH a 

solução foi filtrada em um papel de filtro quantitativo e transferida quantitativamente para 

um balão de 250 mL ao qual adicionou-se água deionizada até o menisco. 

No método oficial após o aquecimento da solução adicionou-se o indicador 

vermelho de fenol e a amostra foi submetida a análise (ANVISA, 2010). 

 

3.3.4 Solução da fase móvel 

A fase móvel utilizada consistia em uma mistura de metanol e ácido acético 

0,1652 mol/L na proporção 60:40 respectivamente (HARRISSON, 1980).  

 

3.3.5 Outras soluções 

 

Além das soluções descritas acima foram preparadas as seguintes soluções no 

decorrer do desenvolvimento desse trabalho: 

• Solução estoque de salicilato 1000 mg/L; 

• Solução de nitrato de ferro(III) 0,020738 mol/L; 

• Soluções da curva analítica: Foram preparadas a partir das diluições 

convenientes da solução estoque de salicilato; 

• Solução de ácido clorídrico padronizado 0,9057 mol/L; 
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• Solução estoque de hidróxido de sódio padronizado de 0,6054 mol/L; 

• Solução de ácido acético padronizada 0,1652 mol/L 

 

3.4 Metodologia 

 

Para o desenvolvimento do trabalho foi realizado a captura das imagens por uma 

câmera e analisadas por imagem digital. No tratamento das imagens utilizou-se o 

software comercial gratuito ImageJ (Figura 5), a qual utilizou na ferramenta Oval uma 

área de w = h = 32. 

A partir da média dos resultados numéricos obtidos pelo software é possível 

realizar os cálculos. A intensidade efetiva (A) é calculada pela equação 1: 

 

                                              𝐴 =  − log
𝐼

𝐼0
                            (Equação 1) 

 

Onde I é a intensidade de radiação de uma determinada área selecionada, 

fornecida pelo histograma, e I0 a intensidade de radiação do branco da reação. 

 

  

Figura 5: Imagem do software ImageJ aberto, mostrando os dados obtidos da área selecionada 

em uma solução de salicilato com concentração igual a 100 mg/L; o histograma obtido e os 

resultados numéricos de RGB estão exibidos nas diferentes janelas da imagem. 
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3.5 Procedimento Experimental 

A seguir serão descritos todos os procedimentos adotados para o 

desenvolvimento desse trabalho. Na Figura 6 temos um esquema que resume as etapas 

utilizadas no desenvolvimento dos experimentos. 

 

Figura 6: Esquema que resume o procedimento experimental no desenvolvimento da 

metodologia proposta. 

3.5.1 Testes preliminares 

Inicialmente foi testado a reação em papeis de filtro qualitativo com área 

delimitada por cera. Para essa etapa preparou-se o suporte através da aplicação, com 

o auxílio da impressora de cera, de uma cera na superfície das folhas de papel de filtro 

e os mesmos foram aquecidos para que cera penetrasse nas fibras de celulose. Em 

Reação do salicilato 
com nitrato de Fe(II) 

em meio ácido

Sólido

Papel de filtro 
qualitativo com área 

determinada com cera

Uso de dessecador
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HNO3 e H3PO4
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Solução

Placas de Porcelana

Uso do flash do celular 
como fonte de luz

Otimização, curva 
analítica, repetibilidade

Efeito de matriz

Aplicação em 
medicamento e urina

Comparação de 
métodos

Uso de lâmpada LED 
como fonte de luz

Placas de vidro
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seguida, foi realizado um teste utilizando como suporte uma placa contendo celulose e 

outra contendo sílica. 

Utilizou-se soluções de diferentes concentrações do analito para analisar o 

aparecimento ou não da coloração. 

Foram realizados testes utilizando placa de vidro e de porcelana. No primeiro 

caso as imagens foram obtidas através de um scanner e no segundo teste as imagens 

foram obtidas através de câmera fotográfica e celular. Além disso, ao utilizar as placas 

de porcelana o teste foi realizado utilizando uma caixa branca onde as imagens obtidas 

tiveram dois tipos de luminosidade: em um deles utilizaram lâmpadas LED e em outro 

teste utilizou-se somente o flash do celular. 

Após as análises de obtenção de imagem realizou-se o teste de ordem de adição 

e escolheu-se o melhor canal de cor para a realização das leituras. 

 

3.5.2 Otimização das condições experimentais 

3.5.2.1 Planejamento fatorial completo com ponto central 

Para a construção da superfície de resposta foi feito uma matriz de planejamento 

onde variou as concentrações de H+ e Nitrato de ferro(III). O intervalo de valores 

analisados para a reação pode ser visualizado na tabela 4 a seguir 

Tabela 4: Intervalo de concentração dos parâmetros a serem otimizados. 

Parâmetro Intervalo de concentração (mol/L) 

[H+] 0,003 – 0,009 

[Fe(NO3)3] 0,006 – 0,03 

 

     3.5.2.2 Teste de estabilidade do produto formado 

Após a obtenção das concentrações ótimas foi realizado um teste de estabilidade 

da reação na qual o produto foi analisado em um período de 60 minutos. 

3.5.2.3 Curva analítica 

Após terem sido otimizados os parâmetros experimentais, partiu-se para a 

construção da curva analítica. As medidas foram obtidas com o auxílio do software 

ImageJ. As soluções utilizadas para a construção da curva analítica foram preparadas 

a partir de diluições de uma solução estoque do padrão do analito de 1000 ppm.  

Depois de construída a curva analítica foi realizado teste de repetibilidade inter-

dia e intra-dia. 
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3.5.2.4 Adição de padrão e recuperação  

Como forma de avaliar a interferência da matriz na determinação dos analitos, 

foram feitos testes de adição de padrão e recuperação, nos quais foram realizadas 

fortificações de padrão em amostras no intervalo de 50 a 200%. Tais testes foram 

realizados na urina sintética, urina natural e medicamentos contendo AAS. 

 

     3.5.2.5 Aplicação da metodologia proposta  

Após o desenvolvimento da metodologia foi realizado a quantificação do 

princípio ativo nas amostras de medicamentos. Para isso, utilizou-se quatro diferentes 

amostras do medicamentos, sendo uma de adulto e três infantil, e tais amostras foram 

submetidas a hidrolise do ácido acetilsalicílico para sua reação com o nitrato de ferro(III) 

em meio ácido.  

Em seguida, utilizou-se a metodologia proposta para a quantificação do salicilato 

em seis amostras de urina.  

 

3.2.5.6 Metodologia oficial de determinação de AAS em medicamentos 

 

Como método comparativo para a determinação de AAS em medicamentos 

utilizou-se uma titulação reversa que é o método proposto pela Farmacopeia Brasileira 

(ANVISA, 2010) a fim de comparar com os resultados obtidos na metodologia proposta. 

As amostras foram diluídas em NaOH e foi adicionado o indicador fenol de 

metileno para então serem tituladas com HCl previamente padronizado.  

 

3.2.5.7 Método comparativo – HPLC (matriz: urina) 

 

Para realizar a quantificação de salicilato em urina utilizou-se como método 

comparativo a cromatografia líquida de alta performance – CLAE (ou HPLC em inglês) 

para dessa forma comparar com os resultados obtidos na metodologia proposta e 

avaliar a exatidão do método. 

As amostras de urina natural foram analisadas por uma metodologia descrita na 

literatura (HARRISSON, 1980) e os resultados foram comparados com os obtidos na 

metodologia proposta utilizando o teste t de Student pareado. As condições utilizadas 

no método cromatográfico são descritas na Tabela 5 a seguir: 
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Tabela 5: Condições cromatográficas do método comparativo 

Variável Condição 

Fase estacionária C18 – 5 µm 

Coluna – dimensões 250 mm x 4,6 mm 

Fase móvel 
Solução de metanol e ácido acético 

0,1652 mol/L (60:40) 

Vazão da fase móvel 1,0 mL/min 

Temperatura da coluna 30oC 

Pressão de trabalho 180 kgf/cm2 

Tempo de análise 10 min 

Volume de injeção 25 µL 

Detecção Espectrofotométrica – λ = 300 nm 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir são apresentados os resultados com as respectivas discussões a 

respeito do desenvolvimento da nova metodologia para determinação de salicilato em 

urina e medicamentos. 

4.1 Testes preliminares 

Para todos os testes preliminares que são descritos a seguir foram utilizados 

uma solução de 0,1 mol/L de nitrato de Ferro (III) nonahidratado em ácido clorídrico 

(concentração de H+ de 0,01 mol/L) e uma solução estoque de salicilato de sódio o qual 

foi utilizado para diluições desejadas. O solvente utilizado para ambas soluções foi a 

água. 

4.1.1 Testes utilizando papel de filtro qualitativo com área delimitada com cera, suporte 

de celulose e sílica 

Afim de testar a reação em papeis de filtro qualitativo com área delimitada com 

cera, aplicou-se 10 µL da solução do analito, e após sua secagem aplicou mais 10 µL 

do reagente cromogênio. Inicialmente, observou-se a formação de uma coloração 

violeta, porém o produto colorido esmaecia rapidamente a medida que o suporte sólido, 

onde foi realizada a aplicação, secava. Logo não foi possível fazer a leitura da 

absorbância. O mesmo teste foi realizado aplicando inicialmente o reagente cromogênio 

seguido do analito, porém obteve-se o mesmo resultado. 

(a) (b)  

Figura 7: Reação do salicilato com nitrato de ferro (III) em meio ácido, (a) antes da 

secagem e (b) após a secagem.  

Na Figura 7 temos a imagem do resultado obtido da reação do salicilato com 

nitrato de ferro (III) em meio ácido quando utilizado o papel de filtro qualitativo com área 

delimitada por cera. Como é possível observar na imagem, inicialmente obtém-se a 

coloração violeta (a), mas com a secagem vai perdendo a coloração até ficar com a 

coloração do reagente cromogênio (b).  
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Como forma de tentar melhorar os resultados, fez se o teste da substituição do 

ácido clorídrico pelo ácido sulfúrico e também pelo ácido fosfórico, porém observou-se 

a mesma tendência, em que a coloração foi desaparecendo rapidamente sendo que 

após a secagem a mesma desapareceu. Além disso, foi feito teste secando a primeira 

solução adicionada com o auxílio do secador, porém os resultados foram os mesmos 

do teste anterior. 

Após várias tentativas onde não se obteve sucesso utilizando o papel de filtro 

qualitativo com área delimitada com cera, resolveu-se fazer um teste utilizando como 

suporte placas contendo celulose e placas com sílica para determinar se o problema era 

com o papel utilizado ou se era devido ao fato da reação só ser estável em solução.  

 

Figura 8: Reação salicilato com nitrato de ferro (III) em meio ácido na placa de celulose 

Quando testado em celulose, Figura 8, observou-se a formação da coloração 

violeta, porém a mesma apresentou intensidade bem inferior a obtida no papel. E em 

concentrações muito baixas não foi observado coloração. Com isso, optou-se por 

descartar tal suporte. 

 

Figura 9: Reação do salicilato com nitrato de ferro(III) em meio ácido na placa de sílica 

Já na placa de sílica, Figura 9, observou-se uma coloração diferente da desejada 

o que pode ter sido proveniente da reação dos reagentes utilizados com a sílica, e dessa 

forma, esse suporte também teve que ser descartado. 
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4.1.2 Testes utilizando placa de toque e de vidro 

A partir dos resultados obtidos com os testes utilizando papel de filtro qualitativo 

com área delimitada com cera, placas de celulose e sílica observamos que a reação 

não é estável em meio sólido, logo a mesma foi analisada em tubos de ensaio e 

percebeu-se que a reação é estável em solução. Por isso, decidiu-se fazer testes em 

placa de porcelana e vidro. Utilizou-se um scanner para avaliar os resultados da placa 

de vidro e com o auxílio de uma caixa branca de dimensões 42,2 x 19,1 x 22,6 cm 

(Figura 10) e câmera fotográfica obteve-se as imagens das soluções da placa de 

porcelana. Todas as imagens foram analisadas pelo software ImageJ e a partir das 

análises calculou-se as intensidades efetivas. 

 

 

 

Figura 10: Suporte utilizado para obtenção das imagens com luminosidade constante e 

placa de porcelana contendo soluções utilizadas para análise.  
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Teste 1: Comparação dos resultados da placa de vidro e placa de porcelana 

Para a realização do teste na placa de vidro adicionou-se 75 µL da solução 

contendo o analito e 75 µL da solução do reagente cromogênio. Ao comparar as 

soluções de maior concentração entre as imagens na placa de vidro (Figura 11) e placa 

de porcelana (Figura 12 e 13), nas quais foram adicionadas soluções de mesma 

concentração e na mesma proporção, percebe-se que a intensidade da cor na placa de 

vidro é bem menor que na placa de porcelana. 

 

Figura 11: Solução da reação de salicilato com nitrato de ferro(III) em meio ácido na placa de 

vidro. Imagem obtida por scanner na qual exibe a imagem do fundo da placa. 

Além disso, ao pegar dois pontos, um de baixa concentração 25 mg/L e outra de 

concentração intermediaria, de 100 mg/L pode-se fazer a comparação da intensidade 

relativa obtida pela placa de vidro e de porcelana como descrito na Tabela 6 a seguir: 

Tabela 6: Comparação da intensidade efetiva na placa de vidro e na placa de toque, 

n=3. 

Suporte Intensidade efetiva 

Ponto de 25 mg/L Ponto de 100 mg/L 

Placa de vidro 0,039 ± 0,010 0,110 ± 0,032 

Placa de porcelana 0,132 ± 0,008 0,306 ± 0,023 

Como já se esperava, devido a diferença de intensidade das colorações da placa 

de vidro e de porcelana, a intensidade efetiva da solução na placa de vidro é bem inferior 

que na placa de porcelana. Com isso, descartou-se o uso da placa de vidro, pois há 

uma perda muito grande na sensibilidade do método. 

Teste 2: Escolha da luminosidade das imagens 

Foi realizado o teste utilizando como dispositivo uma câmera fotográfica e celular 

e como luminosidade as lâmpadas LED (potência de 12 v) contida na caixa branca e 

também se utilizou a caixa sem o uso das lâmpadas LED, sendo a única luminosidade 

o flash do celular. 
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Primeiramente utilizou-se a caixa branca com as lâmpadas LED acesas, e para 

se obter a imagem utilizou-se uma câmera fotográfica da marca Sony e um celular da 

marca Samsung modelo GalaxyWin. 

Na placa de porcelana adicionou-se 150 µL da solução do analito e 150 µL da 

solução do reagente cromogênio. Em cada placa utilizou-se quatro poços para a solução 

do analito e o reagente cromogênio e dois poços para o branco, o qual foi obtido 

adicionando 150 µL do reagente cromogênio e 150 µL de água. A Figura 12, a seguir, 

mostra um exemplo de imagem obtida. 

 

Figura 12: Complexo formado entre o salicilato e o íon Fe3+ em meio ácido na placa de porcelana. 

Luminosidade obtida através de lâmpadas LED contidas na caixa. 

A partir da imagem observa-se que há um reflexo proveniente das lâmpadas LED 

e com isso buscou-se alternativas para eliminar tal problema., já que os mesmo 

influenciavam nas análises de forma a dificultar a repetibilidade das análises Assim, 

optou-se por realizar um teste onde as lâmpadas LED estão apagadas e a única 

luminosidade é referente ao flash da câmera do celular. Para realizar esse teste, 

adicionou-se novamente 150 µL da solução do analito e 150 µL do reagente cromogênio 

e para o branco adicionou-se 150 µL do reagente cromogênio e 150 µL de água. Assim 

como no teste anterior, usou-se 4 poços para o reagente cromogênio com o analito e 2 

poços para o branco, como está exemplificado na figura a seguir. 

 

Figura 13: Complexo formado entre o salicilato e o íon Fe3+ em meio ácido na placa de 

porcelana. Luminosidade obtida através do flash do celular. 
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Como pode ser observado na imagem da Figura 13 os reflexos obtidos através 

das lâmpadas LED foram eliminados com uso do flash do celular. Com isso, optou-se 

pelo uso de tal técnica para realizar as análises de intensidade relativa da solução. 

4.1.3 Ordem de adição 

Realizou-se o teste de ordem de adição para verificar em qual ordem temos 

maior sensibilidade. 

Tabela 7: Influência da sensibilidade na ordem de adição, n=3  

Ordem de adição Intensidade efetiva média 

Adição: Analito  Reagente cromogênio 0,362 ± 0,026 

Adição: Reagente cromogênio  Analito 0,344 ± 0,029 

 

Portanto, de acordo com a Tabela 7 conclui-se que a ordem de adição não altera 

significativamente o valor da intensidade efetiva, o que já era esperado devido ao fato 

de estarmos trabalhando com soluções e não com manchas em papel de filtro com área 

delimitada com cera, mas optou-se por adotar a adição do analito  reagente 

cromogênio simplesmente para seguir um padrão em todas as análises. 

 

4.1.4 Escolha do canal de cor 

Após a escolha de obtenção de melhor imagem a ser analisada foi necessário 

determinar qual o canal de cor (RGB do inglês Red, Green e Blue) apresenta melhor 

resposta. Como a cor verde é complementar a cor violeta espera-se que a mesma 

apresente a maior sensibilidade. Assim, analisou as imagens e calculou as intensidades 

efetivas sendo os resultados expostos na Tabela 8 a seguir. 

Tabela 8: Média das intensidades efetivas calculados através dos dados das contagens 
de pixels feitas no software ImageJ 

Concentração 

(mg/L) 

Média da intensidade efetiva 

Green Red Blue 

15 0,053 ± 0,005 0,035 ± 0,004  0,053 ± 0,010 

20 0,057 ±0,004 0,044 ± 0,013 0,046 ± 0,008 

25 0,132 ± 0,005 0,071 ± 0,008 0,109 ± 0,009 

100 0,306 ± 0,002 0,185 ± 0,011 0,211 ± 0,008 

150 0,460 ± 0,006 0,273 ± 0,006 0,309 ± 0,004 

250 0,778 ± 0,017 0,483 ± 0,012 0,532 ± 0,014 
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Com os resultados da Tabela 8 acima, foi possível calcular a média da 

intensidade efetiva em cada concentração e assim construir um gráfico que compara a 

linearidade e sensibilidade dos resultados dos três canais de cores. 

 

Figura 14: Curva analítica que compara a inclinação dos canais de cores red, green e blue. 

De acordo com o gráfico exposto na Figura 14  percebe-se que o canal verde é 

o mais sensível, já que possui uma maior inclinação da reta. Tal fato pode ser 

comprovado quando analisamos as equações da reta (y = ax + b) onde a inclinação da 

reta é dado pelo valor de a, sendo que o canal verde apresentou um valor de 0,003 

enquanto os canais azul e vermelho apresentaram os valores de 0,002 e 0,002 

respectivamente. Os resultados experimentais comprovam o que se era esperado, já 

que a cor verde é complementar a cor violeta da solução. Assim, optou-se trabalhar com 

o canal verde já que o mesmo é o mais sensível. 

4.2 Otimização das condições experimentais 

Realizado os testes preliminares, iniciou-se a otimização das condições 

experimentais de análise, onde foram estabelecidos os valores ideais para as 

concentrações dos reagentes utilizados na determinação do analito estudado. 

 

 4.2.1 Planejamento fatorial completo com ponto central 

Foi construído o gráfico de uma superfície de resposta para a reação de forma a 

encontrar as condições ideais de análise. Os parâmetros utilizados na construção do 

planejamento fatorial com ponto central foram as concentrações de H+ e de Fe(NO3)3 . 

A concentração da solução de salicilato utilizada foi de 150 ppm.  
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Na Tabela 9 a seguir, têm se os resultados obtidos nos experimentos realizados 

para a obtenção da superfície de resposta para a reação do nitrato de ferro(III) em meio 

ácido com o salicilato: 

Tabela 9:  Matriz de planejamento para construção da superfície de resposta com as respectivas 
respostas de intensidade efetiva, n=3. 

Número de 

experimentos 

Variáveis 

codificadas 

Variáveis não 

codificadas Resposta 

[H+] [Fe] [H+] [Fe] 

1 0 0 0,006 0,018 0,459 ± 0,039 

2 -1 -1 0,003 0,006 0,462 ± 0,015 

3 0 +  0,006 0,0349706 0,510 ± 0,022 

4 0 0 0,006 0,018 0,504 ± 0,026 

5 -  0 0,0017574 0,018 0,486 ± 0,041 

6 +1 +1 0,009 0,030 0,447 ± 0,032 

7 0 0 0,006 0,018 0,518 ± 0,027 

8 +  0 0,0102426 0,018 0,481 ± 0,037 

9 0 0 0,006 0,018 0,477 ± 0,043 

10 0 -  0,006 0,0010294 0,447 ± 0,019 

11 +1 -1 0,009 0,006 0,487 ± 0,018 

12 -1 +1 0,003 0,03 0,458 ± 0,012 

13 0 0 0,006 0,018 0,525 ± 0,029 

 

Na Figura 15 apresentada a seguir tem-se a superfície de resposta para a reação 

do Fe(NO3)3 em meio ácido com salicilato, e seu respectivo gráfico de curvas de nível. 

É importante ressaltar que para se chegar nessa superfície de resposta foi construído 

outras duas superfícies da qual a primeira partiu-se de uma relação estequiométrica 

obtida no artigo original do Trinder (Trinder,1954). 
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(a)  

Z = 0,3855 + 19,3557x – 1213,9184x2 + 5,3260y – 93,2284y2 – 250xy 

(b)  

Figura 15: (a) Superfície de resposta e (b) curva de nível para a reação. 

Observa-se que foi possível determinar a concentração ideal de H+ e de Fe(NO3)3 

os quais foram de 0,005837 e 0,020738 mol/L respectivamente.  

 

 

 



41 
 

4.2.2 Estabilidade do produto da reação 

Após a etapa de otimização das condições experimentais, foi realizado o teste 

de estabilidade do produto formado da reação do Fe(NO3)3 em meio ácido com o 

salicilato. Na Tabela 10 têm-se os resultados obtidos: 

Tabela 10: Média da intensidade efetiva da reação no teste de estabilidade, n=3. 

Tempo (min) Salicilato (150 mg/L) 

Média da intensidade efetiva 

5 0,484 ± 0,020 

10 0,495 ± 0,019 

15 0,490 ± 0,018 

20 0,510 ± 0,013 

25 0,487 ± 0,023 

30 0,495 ± 0,031 

35 0,493 ± 0,023 

40 0,528 ± 0,023 

45 0,530 ± 0,019 

50 0,509 ± 0,013 

55 0,516 ± 0,022 

60 0,494 ± 0,018 

 

Como pode ser visto na Figura 16 a seguir a reação é estável por pelo menos 60 

minutos, o qual é um tempo suficiente para obtenção das imagens. A pequena variação 

dos valores é devido a variação de imagens obtidas. 

 

Figura 16: Resultado do teste de estabilidade ótica para a reação. 
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4.2.3 Curva analítica 

Após a otimização de todas as condições experimentais, foi construída uma 

curva analítica. A concentração da solução padrão para a curva analítica varia de  20 a 

300 mg/L. A Figura 17 mostra o gráfico resultante o qual possui equação de regressão 

linear igual a y = 0,003 x – 0,026 e coeficiente de correlação (R) de 0,999. Os pontos da 

curva representam a média de três replicatas. 

É importante ressaltar que a curva analítica contempla todos os níveis de 

intoxicação, até mesmo para uma criança por volta de 20 kg que possua uma urina 

ácida, onde somente 2% do medicamento é eliminado na forma de salicilato. Nesse 

caso, a criança eliminaria por volta de 60 mg/L (no caso da intoxicação leve que no qual 

deve ser ingerido 150 mg do medicamento por kg de massa corporal) o qual está dentro 

da curva. Com isso, percebe-se que no método proposto não seria necessário a pré-

concentração da amostra e sim de diluição em caso de pacientes com maior massa 

corporal e/ou quando ingerido uma maior quantidade do medicamento. 

 

Figura 17: Curva analítica da intensidade efetiva em função da concentração de salicilato. 

Equação da reta: y = 0,003 x – 0,026 e R = 0,998 e n=3. 

4.2.4 Limite de detecção e quantificação 

Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram calculados através 

das equações 2 e 3 (BRITO, 2003) utilizando o desvio da curva analítica (THOMSON, 

2002).  
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𝐿𝐷 =  
3 𝑥 𝑆𝐷

𝑏
                   (Equação 2) 

 

𝐿𝑄 =  
10 𝑥 𝑆𝐷

𝑏
                (Equação 3) 

Onde b representa o coeficiente angular da curva analítica. Os valores de LD e 

LQ foram respectivamente 1,28 e 3,78. 

4.2.5 Repetibilidade 

Após a construção da curva analítica, foi avaliada a repetibilidade através de 

medidas realizadas em um mesmo dia e em dias diferentes. A Tabela 11 a seguir traz 

os resultados da repetibilidade intradia e interdia. 

Tabela 11: Resultado da repetibilidade intradia e interdia. 

Concentração 
Repetibilidade intra-dia 

(%RSD) 

Repetibilidade inter-dia 

(%RSD) 

20 0,666 4,132 

100 2,888 3.697 

300 3,783 4,705 

 

Pelos resultados apresentados pode-se afirmar que a metodologia apresenta 

boa repetibilidade apresentando desvios relativos inferiores a 5%. 

4.2.6 Estudo de interferentes 

Para avaliar a interferência da matriz na determinação do analito, foi realizado 

testes de adição de padrão e recuperação, o qual consiste em fortificar a matriz com 

quantidades conhecidas de padrão, e com o término das análises é calculada a 

quantidade de padrão recuperado. 

Foram utilizados os seguintes tipos de matriz: quatro medicamentos contendo 

ácido acetilsalicílico, urina sintética, e urina natural. Em cada uma delas foram feitas 

fortificações variando de 50 a 200% do analito. Na Tabela 12 temos os resultados 

obtidos nas amostras de medicamentos, enquanto a Tabela 13 traz os resultados 

obtidos na urina sintética e natural. 
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Tabela 12: Resultado do teste de adição de padrão e recuperação em quatro amostras de 

medicamentos contendo ácido acetilsalicílico, n=3. 

Amostra A 

% Concentração adicionada 

(mg/L) 

Média da Concentração 

encontrada (mg/L) 

% Recuperação 

50 37,5 36,7 97,9% 

100 75 73,7 98,3% 

150 112,5 115,2 102,4% 

200 150 156,4 104,3% 

Amostra B 

% Concentração adicionada 

(mg/L) 

Média da Concentração 

encontrada (mg/L) 

% Recuperação 

50 37,5 39,1 104,3% 

100 75 72,1 96,1% 

150 112,5 108,7 96,6% 

200 150 149,8 99,9% 

Amostra C 

% Concentração adicionada 

(mg/L) 

Média da Concentração 

encontrada (mg/L) 

% Recuperação 

50 37,5 36,3 96,8% 

100 75 78,7 105% 

150 112,5 116,4 103.5% 

200 150 150 100% 

Amostra D 

% Concentração adicionada 

(mg/L) 

Média da Concentração 

encontrada (mg/L) 

% Recuperação 

50 37,5 38,6 102,8% 

100 75 75,9 101,2% 

150 112,5 111,7 99,3% 

200 150 142,6 95,1% 

 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 13 verificou-se que as matrizes 

de medicamentos estudadas não interferem de maneira significativa na determinação 
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de salicilato, já que os resultados obtidos variaram entre valores de 96-105% (HUBER, 

1999). 

Tabela 13: Resultado do teste de adição de padrão e recuperação em urina sintética e 

natural, n=3. 

Urina sintética 

% Concentração adicionada 

(mg/L) 

Média da Concentração 

encontrada (mg/L) 

% Recuperação 

50 37,5a 36,5 97% 

100 75b 75,4 100,5% 

150 112,5c 111,6 99% 

200 150d 157 104,7% 

Urina natural 

% Concentração adicionada 

(mg/L) 

Média da Concentração 

encontrada (mg/L) 

% Recuperação 

50 37,5a 39,08 104,2% 

100 75b 76,9 102,5% 

150 112,5c 109,6 97,4% 

200 150d 142,8 95,2% 

*a: intoxicação leve para uma criança de 12,5 kg; b: intoxicação leve para uma criança 

de 25 kg; c: intoxicação leve para uma criança de 37,5 kg; d: intoxicação leve para uma pessoa 

de 50 kg. Em todos os casos considerando pessoas com urina ácida o qual o medicamento 

eliminado em forma de salicilato será menor (somente por volta de 2%). 

Por meio dos resultados apresentados é possível afirmar que nenhuma das 

matrizes acima interfere de maneira significativa na determinação de salicilato, já que 

os resultados obtidos estão dentro da faixa estipulada de 90-107% (HUBER, 1999). 

4. 3 Aplicação em amostras 

4. 3.1 Aplicação da metodologia proposta em amostras de medicamentos contendo AAS  

Após o desenvolvimento da metodologia, a mesma foi aplicada em amostras de 

medicamentos contendo AAS infantil e adulto de diferentes marcas. Para essa etapa 

trabalhou-se com 4 diferentes medicamentos contendo o princípio ativo, os quais foram 
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hidrolisados conforme descrito anteriormente no tópico sobre preparo de soluções. Os 

resultados obtidos estão descritos na Tabela 14 a seguir: 

 

Tabela 14: Quantificação de AAS em medicamentos pelo método proposto, n=3. 

Amostra Massa de AAS (mg) 

A 507,67 ± 8,52 

B 101,96 ± 2,76 

C 104,09 ± 4,46 

D 101,28 ± 2,15 

 

Importante ressaltar que a amostra A é um medicamento de uso adulto onde 

contém 500 mg do princípio ativo, enquanto as demais amostras são de uso infantil em 

que a concentração do AAS é de 100 mg. Todas as amostras apresentaram uma massa 

de AAS dentro do valor aceitável que seria de limites de variação ±5% em comprimidos 

de 500 mg e ±7% nos de 100 mg (ANVISA, 2010) 

 

4. 3. 2 Metodologia oficial para as análises dos medicamentos contendo AAS 

Realizou-se a quantificação do princípio ativo nas amostras de medicamentos 

pela metodologia proposta na Farmacopeia Brasileira, a qual se trata de uma titulação 

de retorno onde uma determinada massa do medicamento em NaOH e o indicador 

vermelho de fenol são titulados com HCl (ANVISA, 2010). No ponto de viragem o volume 

gasto de HCl é utilizado para a realização do cálculo do volume hidróxido que não reagiu 

com o AAS. Com isso é possível determinar o volume de NaOH que reagiu com o ácido 

acetilsalicílico e a partir de tal volume é determinada a massa de AAS presente no 

medicamento. 

Na Tabela 15 temos os valores das massas de AAS obtido pela metodologia 

oficial. 

Tabela 15: Quantificação de AAS pela metodologia oficial, n=3. 

Amostra Massa de AAS (mg) 

A 506,14 ± 8,85 

B 103,08 ± 4,85 

C 100,61 ± 4,08 

D 102,90 ± 6,99 
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Pelo método oficial todas as amostras apresentaram uma massa de AAS dentro 

do valor aceitável, entre 95 - 105% para o medicamento que contém 500 mg do princípio 

ativo e 92,5 – 107,5% para o de 100 mg do princípio ativo (ANVISA, 2010). 

4.3. 3 Aplicação da metodologia proposta na urina natural  

Além da quantificação de salicilato no medicamento foi realizado a quantificação 

do mesmo em urina natural. Pelo método proposto utilizou-se a urina contendo 400 mg/L 

de salicilato (onde o salicilato foi adicionado na urina) e a mesma foi preparada conforme 

descrito no tópico 3.3.2. Os valores correspondentes as amostras de urina estão 

expostas na Tabela 16 a seguir: 

Tabela 16: Quantificação de salicilato em urina natural pelo método proposto, n=3. 

Amostra* Concentração (mg/L) 

1 396,36 ± 7,59 

2 395,61 ± 11,12 

3 396,37 ± 10,79 

4 385,78 ± 9,08 

5 403,34 ± 7,58 

6 391,36 ± 2,27 

*as amostras de 1 a 6 foram coletadas em dias e/ou horários diferentes, porém todas as amostras coletadas 

foram de uma mesma pessoa. 

 

4. 3. 4 Método comparativo para as análises em urina natural- HPLC 

Nas análises em urina utilizou-se um método comparativo em HPLC como 

especificado anteriormente no procedimento experimental. Na Figura 18 tem-se a 

imagem de um cromatograma do salicilato na fase móvel, a qual foi utilizada para 

construir a curva analítica do método. 
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Figura 18: Cromatograma obtido da análise do salicilato na fase móvel (Solução de 

metanol e àcido acético 0,1652 mol/L na proporção de 60:40). 

Construi-se então, uma curva analítica para o analito pela metodologia 

comparativa. A concentração da solução padrão para a curva analítica variou de  1 a 

150 mg/L. Na Figura 19 temos o gráfico resultante o qual possui equação de regressão 

linear igual a y = 30063 x + 18840 e coeficiente de correlação (R) de 0,999.  

 

 

Figura 19: Curva analítica para o salicilato pelo método comparativo - HPLC. Equação 

da reta: y = 30063 x + 18840 e R = 0,999 e n=3. 

 

Após a construção da curva analítica, analisou-se seis amostras de urinas da 

mesma pessoa, porém colhidas em diferentes dias e/ou horários. A amostra foi 
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preparado conforme descrito no tópico 3.3.2. Na Figura 20 tem-se um cromatograma do 

analito em urina, e na Tabela 17 temos as concentrações encontradas nas seis urinas 

analisadas e seus respectivos desvios. 

 

 

Figura 20: Cromatograma obtido da análise do salicilato na urina natural. 

 

Tabela 17: Quantificação de salicilato em urina natural pelo método comparativo, n=3 

Amostra Concentração (mg/L) 

1 395,29 ± 5,25 

2 417,32 ± 16,12 

3 395,56 ± 4,42 

4 393,18  ± 5,42 

5 401,76 ± 7,03 

6 381,08 ± 8,70 

 

4.3. 5 Comparação de resultados 

 

Com a aplicação do método proposto e do método oficial no medicamento foi 

possível comparar os resultados obtidos por meio do teste estatístico de t de Student,. 

Foram realizados três replicatas para determinação realizada em cada método, 

com isso o valor tabelado do t de Student é 2,776 (quatro graus de liberdade e intervalo 

de confiança de 95%). Na Tabela 18 têm-se a comparação entre as médias obtidas em 
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cada uma das metodologias para determinação do princípio ativo em amostras de 

medicamento. 

Tabela 18: Teste t de Student para determinação de AAS em amostras de 

medicamentos, n=3. 

Amostra Concentração (mg/L) t calculadob 

Método proposto Método oficial 

A 507,67 ± 8,52 506,14 ± 8,85 0,225 

B 101,96 ± 2,76 103,08 ± 4,85 0,348 

C 104,09 ± 4,46 100,61 ± 4,08 0,997 

D 101,28 ± 2,15 102,90 ± 6,99 0,379 

b Valores críticos de t ao nível de confiança de 95% e quatro graus de liberdade; t tabelado igual 

a 2,776. 

Para que dois valores sejam considerados estatisticamente equivalente, o teste 

t de Student deve apresentar, em módulo, um valor inferior ou igual ao tabelado. Como 

pode ser observado na Tabela 18, os valores encontrados são inferiores ao valor 

tabelado. Com isso, pode-se afirmar que a massa de ácido acetilsalicílico encontrada 

pela metodologia proposta e oficial não diferem de maneira significativa entre si. 

Assim como foi possível comparar os resultados obtidos nas amostras de 

medicamentos, o mesmo foi feito para as amostras de urina, as quais também foram 

realizados três replicadas para cada método e com isso obtendo o mesmo valor de t 

tabelado. A Tabela 19 traz os resultados obtidos e novamente todas as amostras de 

urinas obtiveram um t de Student, em módulo, igual ou menor que o tabelado. Com isso, 

pode-se afirmar que as concentrações em ambos os métodos não diferem de maneira 

significativa. 

Tabela 19: Teste t de Student para determinação de salicilato em diferentes amostras de urina 

natural, n=3. 

Amostra Concentração (mg/L) t calculadob 

Método proposto Método comparativo 

1 396,36 ± 7,59 395,29 ± 5,25 0,201 

2 395,61 ± 11,12 417,32 ± 16,12 1,920 

3 396,37 ± 10,79 395,56 ± 4,42 0,121 

4 385,78 ± 9,08 393,18  ± 5,42 1,218 

5 403,34 ± 7,58 401,76 ± 7,03 0,264 

6 391,36 ± 2,27 381,08 ± 8,70 1,98 

b Valores críticos de t ao nível de confiança de 95% e quatro graus de liberdade; t tabelado igual 

a 2,776. 
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Como pode ser observado pelos resultados do teste t de Student o método 

proposto nesse trabalho é eficaz como o método da Farmacopeia Brasileira e um 

método tão utilizado como o HPLC. Com isso, o método proposto pode ser utilizado 

para a quantificação do salicilato.  

Quando comparado com o método comparativo para análise de urina natural, 

temos que o método proposto não utiliza solventes orgânicos tóxicos, como metanol. 

Além disso, a nova metodologia não utiliza equipamento caros e é de simples execução, 

não necessitando de pessoas capacitadas para as análises. Por fim, temos que os 

materiais e equipamentos utilizados na metodologia proposta são portáteis e a análise 

é rápida, sendo dessa forma possível de ser utilizada em qualquer região do país 

permitindo avaliar rapidamente a intoxicação pelo uso de medicamento e permite o 

envio dos resultados por celulares o que facilita o diagnostico em caso de intoxicação.  

Nas análises dos medicamentos, temos quando comparado com o método 

oficial, pode-se destacar que o método proposto tem como vantagem o uso de pouco 

solvente e a portabilidade. Além disso, a metodologia proposta é aplicada à outras 

matrizes além de medicamentos e conseguem quantificar massas menores de salicilato 

quando comparado com a titulação que ao utilizar massas muito pequenas de ácido 

acetilsalicílico aumenta muito o erro. 
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5 CONCLUSÃO 

Ao término do trabalho é possível concluir que foi desenvolvido um novo método 

para determinação de salicilato em amostras de urina natural e medicamentos utilizando 

o método de imagem digital. 

Os testes de adição de padrão e recuperação mostraram que as matrizes não 

interferem de maneira significativa na determinação do analito. 

Ao ser comparado os resultados obtidos pelo método proposto com os 

resultados obtidos por metodologias oficiais ou comparativas, o teste estatístico utilizado 

mostrou que os resultados obtidos são estatisticamente equivalentes. 

O método proposto engloba todos os níveis de intoxicação não sendo necessário 

realizar pré-concentração da amostra. 

A metodologia proposta apresenta simplicidade em sua execução e utiliza 

equipamentos portáteis e de baixo custo. Com o método proposto é possível fazer a 

transferência rápida das informações via celular, o que favorece no diagnóstico rápido  

em casos de intoxicação. Adicionalmente, o método proposto não utiliza solventes 

tóxicos para sua análise o que está em concordância com os princípios da Química 

Verde.  
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