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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A espécie Mouriri elliptica é uma espécie vegetal oriunda do norte e 

nordeste brasileiro, que possui atividade antiúlcera, utilizada para o tratamento de 

gastrite e úlceras gástricas. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo de 

desenvolver uma metodologia em CLAE-DAD para quantificação do ácido gálico em 

extrato de M. elliptica. MATERIAIS E MÉTODOS: A metodologia tem como etapas, 

a padronização volumétrica do extrato, o desenvolvimento da metodologia em 

CLAE-DAD utilizando o padrão de ácido gálico e validação desta metodologia tendo 

como referência a legislação vigente. RESULTADOS: Observa-se que o método 

desenvolvido atendeu os parâmetros de linearidade, seletividade e dois parâmetros 

de robustez. Adicionalmente, foi quantificado o teor de ácido gálico de um extrato 

padronizado de M. elliptica. CONCLUSÃO: O método desenvolvido apresentou 

resultados dentro dos parâmetros especificados pela resolução vigente para os 

ensaios realizados, se mostrando um método promissor para desenvolvimento de 

uma validação completa. 

 

Palavras-chave: Mouriri elliptica; Melastomataceae; Validação analítica; CLAE-DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

 

 

INTRODUCTION: The Mouriri elliptica is a vegetal species usually found in the north 

and northeast region in Brazil, which has anti-ulcerogenic properties and it’s often 

used to treat gastric ulcers. OBJECTIVE: The main objetive of this work is to semi-

validate a HPLC-DAD methodology to quantify the galic acid amount in M.elliptica 

extract. MATERIALS AND METHODS: This metodology consists in the extract 

volumetric standardization, the HPLC-DAD methodology development utilizing the 

galic acid standard and the methodology validation according to Brazil local 

requirements. RESULTS: The developed method complied with the linearity, 

selectivity and two of the robustness parameters. Additionally, the galic acid amount 

was quantified parting from the M.elliptica standard extract. CONCLUSION: The 

method presented results that complied with the defined parameters for the done 

assays, demonstrating itself as a promissing method for a complete validation. 

 

Keywords: Mouriri elliptica; Melastomataceae; Analytical validation; HPLC-DAD 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), desde 1970, exalta a importância 

da utilização da medicina tradicional em complemento à medicina atual, tanto para 

aumentar o leque de possibilidades de tratamento, quanto para a descoberta de 

novos. Este plano vêm sendo atualizado desde então, sendo o último publicado em 

2014, o qual ressalta a importância desta medicina tradicional em países em 

desenvolvimento, onde esta cultura já é enraizada há tempos. Este fato alia-se ao 

crescente impacto econômico de medicamentos fitoterápicos no mercado global na 

atualidade, o qual movimentou 2 bilhões de dólares no ano de 1996. Desde então, a 

utilização e importância dos medicamentos fitoterápicos vem crescendo devido a tais 

incentivos.1 

 

O presente estudo trata de uma espécie vegetal nativa do Brasil, denominada 

Mouriri elliptica Martius Melastomataceae, conhecida popularmente como 

jaboticaba-do-cerrado, croadinha na região norte e nordeste do Brasil, de onde é 

endêmica. O Mouriri elliptica é usado amplamente na medicina tradicional na forma 

de infusão para o tratamento de úlceras gástricas em humanos. O extrato desta 

espécie vegetal apresentou resultados não clínicos positivos para o tratamento de 

úlceras gástricas em estudos in vivo em camundongos, que tiveram úlcera gástrica 

induzida por álcool.24-26 

 

Um dos possíveis marcadores químicos do Mouriri elliptica é o ácido gálico, 

uma molécula orgânica que é um potente antioxidante, amplamente conhecido e 

utilizado na indústria cosmética e que pode estar diretamente relacionado ao seu 

mecanismo de regeneração e proteção gástrica.  

 

Através da técnica de cromatografia líquida de alta eficiência com detector de 

arranjo de diodo (CLAE-DAD), foi desenvolvida metodologia para quantificação do 

ácido gálico presente no extrato hidroalcoólico de Mouriri elliptica. Em adição, a 

validação analítica desta metodologia foi parcialmente concluída. A validação 
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analítica teve como base a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 166/17, que 

define os parâmetros de validação analítica.  

 

Foi preparado um extrato hidroalcoólico (etanol 70%, v/v) utilizando as folhas 

secas de Mouriri elliptica, através de técnicas laboratoriais, tais como moagem, 

maceração e filtração. O preparo da amostra para quantificação foi realizado 

utilizando extração em fase sólida (EFS) com catuchos de C-18. Os ensaios para 

validação analítica foram realizados para os parâmetros de seletividade, linearidade 

e robustez, utilizando como referência o padrão de ácido gálico.  

 

A semi-validação apresentou resultados positivos para os parâmetros 

analisados, estando todos nos limites técnicos definidos pela RDC vigente, além de 

apresentar um ensaio adicional de quantificação, não previsto como parâmetro de 

validação, mas ainda assim, é um dado importante para o futuro desenvolvimento 

clínico e farmacotécnico de uma formulação a base do extrato hidroalcoólico 

desenvolvido neste trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Plantas medicinais e fitoterápicos 

 

O Programa de Medicina Tradicional foi criado em 1970 pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), o qual recomenda que os países estimulem o 

desenvolvimento de políticas para que a medicina tradicional e a medicina 

alternativa fossem integradas em seus sistemas de saúde, tal programa vem sendo 

constantemente atualizado, estando hoje na versão válida para o planejamento do 

ano de 2014 até o ano de 2023.1,2 

 

 A criação deste programa condiz com a situação de países emergentes, os 

quais, em sua grande maioria, dependem da medicina tradicional devido à reduzida 

taxa de acesso ao sistema de saúde. Ainda que em uma dada parcela do mundo, a 

medicina moderna já esteja bem desenvolvida, se reconhece esta necessidade de 

países emergentes. Ao longo de suas atualizações, o Programa de Medicina 

Tradicional tornou seu objetivo mais amplo, abrangendo nesta os países membros 

da OMS, fornecendo fomento para políticas públicas e planos de ação ligados a 

medicina tradicional. 1,2 

 

A OMS define como 3 pontos estratégicos principais no plano 2014-2023: 1 

• A criação de uma base de conhecimento sobre medicina tradicional através 

de políticas públicas; 

• O fortalecimento da garantia da qualidade, segurança e efetividade através da 

regulamentação de produtos ligados à medicina tradicional; 

• A universalização da saúde ao integrar a medicina tradicional aos serviços de 

saúde. 
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A Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos está de 

acordo com estes pontos estratégicos definidos pela OMS:2,3 

 

• A política detalha pontos sobre a discussão sobre o conhecimento tradicional 

e popular tais como a disseminação e sua proteção; 

• Desde o lançamento do programa, se nota a atualização de resoluções 

referente ao controle de qualidade, que também são aplicáveis não somente 

a matérias-primas de origem vegetal (por exemplo, a RDC 166/17); 

• A implementação de fitoterápicos no Sistema Universal de Saúde (SUS). 

 

Tanto o documento nacional e internacional destacam a importância do tópico 

para a aliança da medicina tradicional e da moderna, principalmente quando se trata 

de pesquisa e desenvolvimento, sendo importante para o desenvolvimento de novos 

fitoterápicos e para a descoberta de novas moléculas a serem usadas em 

formulações, pois sabe-se que 40% dos medicamentos atuais foram descobertos a 

partir de fontes naturais, como espécies vegetais, animais e de micro-organismos 

vivos. 1,2 

 

Também é importante notar o impacto econômico gerado pelos medicamentos a 

base compostos de espécies vegetais, pois, de acordo com os dados de mercado de 

1996, 25% do faturamento anual de 8 bilhões de dólares da indústria farmacêutica 

foi pela venda destes medicamentos.2 

 

Observada a importância do desenvolvimento de novos fitoterápicos é importante 

ressaltar alguns exemplos de medicamentos feitos a base de espécies vegetais e/ou 

seus extratos, que são comercializados no Brasil:  

 

• Acheflan®  - Creme, indicado como anti inflamatório de uso local, para alívio 

de dor em músculos e tendões. Feito a partir do extrato das partes aéreas de 

Cordia verbenacea DC, conhecida popularmente como erva baleeira. 4 

• Eparema® - Solução indicada para distúrbios do fígado e da digestão e 

episódios de prisão de ventre de grau leve. Feito a partir do extrato de partes 
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aéreas de  Peumus boldus Molina (boldo), a casca de Frangula purshiana  

(cáscara sagrada) e raiz de Rheum palmatum  L. (ruibarbo).5 

• Pasalix® - Comprimidos revestidos. Indicado para episódios de ansiedade e 

insônia. Feito a partir do extrato seco de Passiflora incarnata L. (maracujá), 

Crataegus oxyacantha L. (espinheiro) e  Salix alba L. (salgueiro branco).6 

 

Há ainda grande potencial para o crescimento da fitoterapia, descoberta de 

novas moléculas e produção de matéria-prima, visto que o Brasil é detentor de até 

25% da biodiversidade de espécies vegetais do mundo, que combinado com a vasta 

herança de conhecimento tradicional, passado de geração em geração, que ensina 

técnicas de extração, infusão e administração de espécies, podem gerar muito valor 

econômico, conhecimento científico e novas terapias. 2 

 

Explorando este potencial de forma sustentável e fornecendo incentivos 

econômicos e políticos ao desenvolvimento de práticas de plantio de plantas 

medicinais, além da criação de uma cadeia robusta de desenvolvimento de 

fitoterápicos e matéria-prima poder gerar valor, empregos e desenvolvimento às 

regiões afastadas de grandes centros, em sua maioria precária, inserindo estas 

regiões em uma maior parcela da economia nacional. Destacam-se neste quesito, 

por sua situação socioeconômica e grande biodiversidade, a região Amazônica e o 

Semiárido brasileiro, que seriam altamente beneficiados pelo plantio, 

desenvolvimento farmacotécnico e produção de matéria-prima em suas regiões.2 

2.2 Úlceras pépticas 

 

A úlcera péptica é composta por feridas na mucosa gástrica, do duodeno e/ou 

do intestino, causando dor intensa na região abdominal devido à destruição das 

células da camada mucosa, além do sangramento constante gerado pelas feridas.7  

 

Sua epidemiologia sofreu vasta alteração na última década, passando de um 

cenário no qual era mais incidente em homens, hoje está praticamente em uma 

escala 1:1 quando se trata de gêneros.8 No entanto, ainda há diferentes etiologias 

de acordo com o fator socioeconômico (diferindo em países emergentes, 
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principalmente), a prevalência da Helicobacter pylori e a exposição a fatores de risco 

(como o tabagismo e abuso de anti inflamatórios). 8 

 

Úlceras no trato gastrointestinal são causadas, em sua maior parte, devido à  

infecção pela Helicobacter pylori.7,9 O abuso de anti inflamatórios não esteroidas 

(AINEs), auto administrados para o tratamento empírico de cefaleia e dor em geral, 

tais como ibuprofeno e aspirina, também são agentes causadores da úlcera péptica.7 

Aliado a estes fatores ou de forma isolada, o estresse, um fator psicológico, têm se 

mostrado um agravante desta condição gástrica ou até mesmo o principal causador 

de úlceras no trato gastrointestinal.9  

 

A úlcera péptica, causada por H. pylori ou não, pode ser diagnosticada 

através de diversos testes clínicos.10 Devido à alta recorrência de úlceras pépticas 

serem causadas por H. pylori é recomendado que todos os pacientes sejam 

avaliados para uma infecção pela espécie 7. O mais comum destes é a endoscopia 

com biópsia, que é recomendada para pacientes com mais de 55 anos de idade ou 

que apresentem sintomas graves. Dentre outros ensaios clínicos destaca-se o teste 

de hálito de ureia, que consiste na ingestão do isótopo não radioativo de carbono 13 

ou 14 pelo paciente.10 O isótopo de carbono se liga ao dióxido de carbono, produto 

da ureia que é produzida em abundância pela H.pylori no trato gastro intestinal, 

sendo levado aos pulmões e exalado pelo hálito do  paciente.11 No entanto, este 

ensaio ainda possui custo elevado.10 

 

O ensaio de antígenos monoclonais e o ensaio sorológico são boas opções 

ao teste do hálito de ureia, por serem ensaios validados, de custos reduzidos e 

menos invasivos. Além disso, o ensaio de antígenos monoclonais pode ser utilizado 

para o ensaio de erradicação da H. pylori ao final do tratamento. (Fashner et al, 

Shimoyama et al.) 

 

O tratamento para úlcera péptica, causada por H. pylori, consiste em, primeiro 

erradicar a bactéria do organismo do paciente e promover a cicatrização das lesões 

causadas.12  A erradicação de H. pylori pode ser feita pela administração de um 

inibidor de bomba de prótons (IBB) duas vezes ao dia (pantoprazol, omeprazol, entre 
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outros da classe) claritromicina (500 mg/ 2 vezes ao dia) concomitante a amoxicilina 

(1 g/ 2 vezes ao dia) ou metronidazol (500 mg/ 3 vezes ao dia) durante 14 dias, no 

entanto este é o único tratamento aprovado pelo Food & Drugs Administration 

(FDA), ainda que existam outras alternativas, conforme Tabela 1: 7,12   

 

Para outros tipos de úlceras, que não são causadas pela H.pylori, são 

empregados IBBs e/ ou análogos de prostaglandinas (para úlcera péptica causada 

por anti inflamatórios não esteroidais que inibem a COX-1).12  
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Tabela 1: Tratamentos para erradicação de H. pylori (adaptado de Chey et al.) .7  

Tratamento Fármaco Dose Posologia Duração (dias) 

1 

IBB Dose padrão 2 vezes ao dia 10-14 

Subcitrato de bismuto 120-300 mg 4 vezes ao dia  

Tetraciclina 500 mg 4 vezes ao dia  

Metronidazol  250-500 mg 4 vezes ao dia  

2 

IBB Dose padrão 2 vezes ao dia 10-14 

Claritromicina 500 mg 2 vezes ao dia  

Nitroimidazol 500 mg 2 vezes ao dia  

3 

IBB + amoxicilina Dose padrão + 1 g 2 vezes ao dia 5-7 

IBB + Claritromicina + 

Nitroimidazol 

Dose padrão + 

500mg + 500 mg 

2 vezes ao dia 5-7 

4 

IBB + Amoxicilina Dose padrão + 1g 2 vezes ao dia 7 

IBB + Amoxicilina + 

Claritromicina+Nitroim

idazol 

Dose padrão + 

1g+500mg+500mg 

2 vezes ao dia 7 

5 

IBB Dose padrão 2 vezes ao dia 10-14 

Levofloxacino 500mg 4 vezes ao dia  

Amoxicilina 1g 2 vezes ao dia  

6 

IBB + amoxicilina Dose padrão + 1 g 2 vezes ao dia 5-7 

BB + Amoxicilina + 

levofloxacino+Nitroimi

dazol 

Dose 

padrão+1g+500mg 

4 vezes ao 

dia+500mg 

2 vezes ao dia  

7 

Levofloxacino 250 mg 4 vezes ao dia 7-10 

IBB Dose dupla 4 vezes ao dia  

Nitazaoxanida 500 mg 2 vezes ao dia  

Doxiciclina 100 mg 4 vezes ao dia  

IBB: Inibidor de bombas de prótons 
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No entanto, os tratamentos atuais para qualquer tipo de úlcera no trato gastro 

intestinal podem levar a eventos adversos de variadas magnitudes ligados 

principalmente aos IBBs, que é um fator comum a todos os tratamentos destacados, 

dependendo do tempo de uso desta classe de medicamentos e do paciente.13  

Foram relatados eventos adversos cardíacos tais como infarto do miocárdio e 

parada cardíacada.14 Assim como o risco de causa de demência e Alzheimer em 

pacientes com mais de 75 anos de idade.15 Foi levantada uma hipótese na qual a 

absorção de vitaminas B12 e magnésio seriam afetadas pelo uso de IBBs, causando 

uma deficiência destes nutrientes, no entanto os estudos não apontaram resultados 

significativos o suficiente para afirmar este efeito, ainda assim, não se recomenda o 

uso de IBBs a pacientes com fatores de risco para fraturas ósseas, em especial 

pacientes geriátricos.13,16 

2.3 Espécies com atividade antiúlceras 

2.3.1 Espinheira santa  

 

Nativas do Brasil, a Maytenus ilicifolia Mart.ex Reissek e a Maytenus aquifolia 

Mart. são espécies da família Celastraceae, sendo conhecidas popularmente como 

espinheira santa. Possui atividade de proteção da mucosa gástrica, agindo também 

sobre úlceras gástricas 

 

Os principais componentes do metabolismo secundário destas espécies, 

relacionados com as atividades terapêuticas de gastroproteção são os terpenos, os 

flavonoides e os taninos .17;18,19  

 

Tal efeito gastroprotetor foi avaliado em estudo clínico randomizado, o qual 

incluiu pacientes com dispepsia alta não ulcerosa e, em comparação ao grupo 

placebo, os pacientes que receberam o extrato de Maytenus ilicifolia obtiveram 

melhora clínica relevante.20 

 

As principais formas de utilização são a infusão e o extrato seco, obtidos a 

partir das folhas secas. 19 
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O mecanismo de ação da espinheira santa para a atividade gastroprotetora 

ainda não é totalmente elucidado, porém há diversas hipóteses que apontam para a 

redução na liberação de dióxido de nitrogênio. Ainda vale ressaltar que também 

foram observados efeitos inibitórios na bomba de potássio ATPase e também nos 

receptores histamínicos. 21–23 

2.3.2 Jaboticaba-do-mato ou croadinha 

 

O Mouriri elliptica Martius Melastomataceae é uma espécie vegetal 

encontrada principalmente no bioma do Cerrado brasileiro, que está presente nas 

regiões sudeste, centro-oeste e nordeste do país.24 . Semelhante à outra espécie do 

gênero (Mouriri pusa), é uma árvore angiosperma de tamanho pequeno (entre 5 e 7 

metros de altura) com frutas comestíveis e é conhecida por uma variedade de 

nomes populares, tais quais: “jabuticaba do mato”, “manapuçá”, “moroso cigano”,  

sendo os nomes mais populares na região nordeste do Brasil.25–27 É utilizado pela 

população endêmica das áreas onde está presente na forma de infusões aquosas 

de suas partes aéreas para o tratamento de úlceras gástricas e gastrite.25–28 

 

A espécie pertence à família Melastomataceae, que é composta por mais de 

170 gêneros e 5000 espécies no mundo todo. Em sua maioria, as espécies desta 

família são compostas por ervas, arbustos, árvores ou cipós, endêmicas de regiões 

tropicais ou sub tropicais e muitas apresentam presença de inflorescência. No 

entanto, esta é uma família que comporta um grande número de espécies as quais 

cada uma deve ser analisada individualmente para identificação do seu perfil 

químico, pois mesmo no Brasil suas espécies apresentam ampla distruibuição 

geográficas, utilidades (principalmente ornamental) e formas. 29 

 

Ambas espécies, M. pusa e M. elliptica, tiveram seus efeitos gastroproterores 

e de regeneração da mucosa gástrica comprovados em modelos in vivo, para que 

fosse elucidado seu uso pela população das áreas onde o Mouriri spp. é endêmico 

24–27.  
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Os extratos de M. pusa e M. elliptica demonstram-se eficazes para 

gastroproteção e regeneração da mucosa gastrointestinal em diversas condições de 

indução de úlcera: por etanol absoluto, por ácido acético e pela bactéria 

Helicobacter-pylori, principal causadora desta patologia em humanos.24–26  

 

A partir desta descoberta tentou-se elucidar o mecanismo pelo qual estas 

espécies  tem sua atividade gastroprotetora e gastrorregenerativa a partir de 

comparações entre fármacos usados clinicamente (p.e. cimetidina, lansoprazol) para 

o tratamento de úlceras gastrointestinais e diferentes modelos de indução de 

úlceras.24,26,27 Foi relatado que os extratos de  M. pusa e M. elliptica tem efeito sobre 

diversos mecanismos que auxiliam na recuperação da mucosa gastrointestinal:  

 

A cicloxigenase 2 (COX-2), junto à COX-1 é uma enzima que compõe a rota 

da inflamação por serem precursoras de prostaglandinas. Esta proteína está 

diretamente ligada às condições gastrointestinais causadas por inibidores  

comumente usados na prática clínica para o tratamento de um amplo espectro de 

condições patológicas, tais como inflamação crônica e patologias oncológicas.30,31 

Os medicamentos utilizados para estas condições clínicas inibem a COX-2, criando 

ou agravando a condição de úlcera gástrica, como relatado por Yang et al. (2015) 

em metanálise de estudos clínicos e por  Satoh et al. 2012 em ensaios in vivo.30,31 

A ação de M. pusa e M. elliptica sobre a COX-2 deve-se principalmente aos 

flavonoides presentes em  sua composição, concentrados em extratos ricos em 

flavonoides com concentrações de até 500 mg/kg.24 

 

Apesar de não ser o principal mecanismo que confere a propriedade de 

gastroproteção e regeneração, os extratos ricos em flavonoides possuem ação 

sobre a COX-2, promotora de angiogênese, proliferação celular, secreção de muco e 

bicarbonato, corroborando para a atividade gastroprotetora e citoprotetora.24,26,27,32 

 

A bactéria Helicobacter pylori é uma das principais causadoras de úlcera 

gástrica e câncer gástrico em humanos, através da hipersecreção gástrica e 

oxidação lipídica, causada pela liberação de radicais livres, levando a danos às 

células da parede gastrointestinal.27,33 A principal conduta clínica tomada para o 
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tratamento da infecção gástrica por H. pylori é dada pela administração de 

antimicrobianos, tais como: metronidazol, nitroimidazol, claritromicina, levofloxacino 

e claritromicina que podem ser usados de forma concomitante ou isoladas, de 

acordo com a condição do paciente, após a verificação de alergia à penicilinas, se 

houve uso prévio de macrolídeos e após verificação epidemiológica das 

características de resistência bacterianas locais.7,31 

 

Os taninos contidos Mouriri spp. possuem atividade sobre os efeitos 

causados pela H. pylori. Demonstrado através de método conduzido por Moleiro et 

al., o extrato metanólico de Mouriri ellipitca alcançou concentração inibitória mínima 

de 0,025 mg/mL de H. Pylori.24 

 

Foram observados efeitos imunomoduladores em testes in vitro com o 

extratos de Mouriri elliptica. Em um ensaio, o extrato metanólico apresentou estímulo 

significativo sobre os níveis de NO, podendo apontar um mecanismo no qual ele é 

efetivo contra infecções causadas por H. pylori. Ao mesmo tempo, também foi 

observado a diminuição da expressão de H2O2 em ensaio in vitro com células 

peritoneais. Este achado pode sugerir dois caminhos diferentes para esta 

imunomodulação, no entanto, ainda são necessários testes adicionais visto que não 

há uma conclusão deste mecanismo.24 

 

O efeito antibacteriano dos taninos se dá devido à sua capacidade de 

precipitar microproteínas e criar uma película protetora na mucosa gástrica, 

impedindo novas degradações causadas pelo suco gástrico e também pela 

proliferação de mais bactérias, efeito causado pelo filme protetor.27 Apesar desta 

gama de efeitos dos taninos, não há redução da secreção de suco gástrico.27 

 

Nenhum extrato padronizado de M. pusa e M. elliptica descrito em literatura 

demonstrou ser tóxico, independente do solvente utilizado.24–27 Não foram relatadas 

diferenças macroscópicas  in vivo com animais tratados com os extratos de Mouriri 

spp., tais como mudança de peso corporal, mudança em órgãos vitais, alteração no 

comportamento, ou até mesmo mudanças em marcadores.24–27 
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2.4 Ácido gálico 

 

O ácido gálico é um ácido trihidrobenzoico, um sólido branco e sem odor,  

com propriedade anti-oxidante. 39 Tem seu uso terapêutico veterinário, relatado em 

bibliografias, para uso como anti diarreico. 40 

Ainda há um potencial a ser explorado quanto a sua capacidade anti-oxidante. 

Alguns estudos apontam sua atividade anti oxidante principalmente devido a sua 

proteção celular ao estresse oxidativo, gerando benefícios como proteção a algumas 

infecções microbianas, imunomodulação e neuro proteção. 41,42 

 

Foi observado em alguns estudo que o ácido gálico possui atividade 

antibacteriana em cepas específicas e através de mecanismo diferentes ou não 

totalmente elucidados. O composto isolado demonstrou, em ensaios in vitro, eficácia 

sobre cepas de Aeromonas hydrophila, Aeromonas sobria (através de dano à 

parede celular da bactéria) e Staphylococcus aureus (através da inibição de bomba 

de efluxo, ainda que não tenha apresentado resultados plenamente 

satisfatórios).43,44 

 

O presente estudo também visa fornecer mais informações a respeito da 

concentração de ácido gálico presente em fontes naturais, contribuindo assim para o 

conhecimento científico tanto da molécula, quanto da espécie vegetal estudada em 

si, assim como já é encontrado em estudos que tiveram abordagem parecida em 

que foram analisadas espécies tais como: morango, amora, uvas, manga, avelã, 

entre outras. 42 

 

Figura 1 -  Fórmula estrutural do ácido gálico  
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2.5 Cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos 

 

Opção refinada à cromatografia líquida, a cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) com detector de arranjo de diodos (DAD) é um dos métodos mais 

utilizados para separação e determinação de substâncias. A CLAE-DAD apresenta 

uma lista de vantagens, tais como a redução do consumo de fase móvel (FM), a 

possibilidade de aplicação de gradientes, a versatilidade para análises de compostos 

diferentes, entre outras vantagens. Tal versatilidade nos permite realizar diversos 

tipos de CLAE, que estão diretamente relacionados com os tipos de mecanismos de 

separação: Partição; Adsorção; Líquido-líquido; Troca iônica; Íons; Exclusão; 

Afinidade e a Quiral.34,35 

 

A técnica de CLAE-DAD permite a variação e o controle de diversos aspectos 

em cada análise, desde a temperatura da coluna que contém a fase estacionária 

(FE), o volume de injeção da amostra, da vazão da fase móvel (FM) até sobre qual 

comprimento de onda e faixa espectral a amostra deve ser analisada. No entanto, o 

princípio básico é o mesmo de todas as cromatografias: A amostra é injetada no 

sistema, sendo levada pela vazão da FM e a separação dos analitos ocorre por 

interação destes com a FE e a FM. Depois de separados, os analitos são 

detectados. A CLAE-DAD pode ser utilizada com fins qualitativos e quantitativos. 35 

2.6 Validação analítica 

 

A validação analítica é definida e regrada pela RDC 166/17, a principal 

resolução vigente até o momento da publicação deste trabalho no Brasil. A 

resolução estabelece critérios para a validação de métodos analíticos em insumos 

farmacêuticos, medicamentos e produtos biológicos em suas fases de produção. 3 

 

Segundo a resolução,  definição de validação analítica é: “a avaliação 

sistemática de um método por meio de ensaios experimentais de modo a confirmar e 

fornecer evidências objetivas de que os requisitos específicos para seu uso 

pretendido são atendidos”. Em outras palavras, a validação de um método analítico 

mostra que os resultados das análises são confiáveis e que estão em conformidade 
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para seu uso específico, quando o insumo farmacêutico ativo já não estiver 

detalhado em um compêndio já aprovado pela própria ANVISA. Para se validar um 

método devem ser avaliados os parâmetros de seletividade, linearidade, precisão,  

exatidão, limite de detecção, limite de quantificação e intervalo.3 

  

Adicionalmente, a validação parcial é definida pela RDC 166/17 como:  

“demonstração, por meio de alguns parâmetros de validação, que o método analítico 

previamente validado tem as características necessárias para obtenção de 

resultados com a qualidade exigida, nas condições em que é praticado.”3 

 

As validações analíticas e as validações parciais se diferenciam pelos testes 

que são necessários a cada uma. Enquanto a validação analítica requer diferentes 

avaliações de parâmetros, que dependem do objetivo de cada método analítico 

(mostrados na tabela abaixo), a validação parcial requer apenas testes de exatidão, 

precisão e seletividade. Caso o método se proponha a analisar impurezas, a 

validação parcial também deve incluir os parâmetros de limite de quantificação. 

Outra situação em que a validação parcial é realizada é quando há mudança de 

local do laboratório, porém este detalhe não será detalhado neste trabalho 3 

Os parâmetros de validação devem ser avaliados de acordo com a finalidade da 

metodologia, conforme demonstrado na tabela 2. 
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Tabela 2: Parâmetros a serem considerados na validação analítica. (Tabela 

retirada do texto na íntrega da RDC 166/17)3 

Parâmetro 

avaliado 

Identificação Teste de 

impurezas 

Doseamento* 

 

Quantita

tivo 

Ensaio 

limite 

Exatidão -- Sim -- Sim 

Precisão 

Repetibilidade 

-- Sim -- Sim 

Precisão 

Intermediária 

-- Sim** -- Sim 

Seletividade*** Sim Sim Sim Sim 

Limite de 

Detecção 

-- --**** Sim -- 

Limite de 

quantificação 

-- Sim -- -- 

Linearidade -- Sim -- Sim 

Intervalo -- Sim -- Sim 

*Inclui-se em doseamento: Dissolução (quantificação); Uniformidade de conteúdo; Potência 

**Nos casos em que foi conduzida a reprodutibilidade, não é necessário conduzir a precisão 

intermediária. 

***Nos casos de ensaios de identificação, pode ser necessária a combinação de dois ou mais 

procedimentos analíticos para atingir o nível necessário de discriminação. 

****Pode ser necessário em alguns casos. 

 

A RDC 166/17 não especifica parâmetros para medida de pH, cinzas totais, 

perda por secagem, umidade, desintegração e outro parâmetros físico-químicos. 

Recomenda-se que estes sejam consultados nas monografias individuais de cada 

insumo.3 

 

Os parâmetros analisados para uma validação, descritos pela resolução 

vigente, são detalhados a seguir, de acordo com a RDC 166/173:  
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2.6.1 Seletividade 

 

A seletividade é o parâmetro que avalia a capacidade do método de identificar 

ou quantificar o analito em questão, podendo ele estar na presença de substâncias 

,consideradas impurezas, ou não. Quando se trata de métodos cromatográficos, há 

de se provar que o sinal do analito é puro, exceto quando a amostra é um produto 

biológico.  

 

Quando se analisa o parâmetro de seletividade para insumos farmacêuticos 

de origem vegetal é muito importante que o método seja capaz de diferenciar o 

insumo em questão de outras espécies vegetais que sejam semelhantes, devido ao 

risco de serem um material adulterante, devido a semelhança de perfil químico.  

 

Ao realizar ensaios quantitativos e de limite é necessário mostrar que a 

resposta analítica é dada exclusivamente pelo analito de interesse, ou seja, quando 

não há interferência de contaminantes, produtos de degradação, matriz, diluente ou 

qualquer outra molécula que possa interferir no método analítico. Deve-se ter em 

mãos os dados de degradação do analito de interesse (faixa de pH, oxidação, 

termossensibilidade e fotossensibilidade), para comprovar que ele não interfira na 

análise. Estes dados são dispensáveis quando o produto ou amostra em questão já 

estiver adequado aos parâmetros de notificação, identificação e qualificação de 

produtos de degradação em medicamentos.  

2.6.2 Linearidade 

 

Este parâmetro deve ser demonstrado por sua capacidade de obter respostas 

analíticas que são diretamente proporcionais à concentração do analito. Esta 

proporcionalidade deve ser avaliada em toda extensão em que o método se propõe 

a analisar, da menor concentração do analito estudada, até a maior.  

 

Para estabelecer linearidade, é necessário, pelo menos, cinco concentrações 

diferentes da substância química de referência (SQR) analisadas, no mínimo, em 

triplicata. A RDC 166/17 dispõe sobre a preparação destas amostras de SQR: As 
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amostras podem ser preparadas individualmente ou a partir de diluições de uma 

solução-mãe mais concentrada. 

 

A linearidade deve ser demonstrada através de um gráfico de dispersão, no 

qual o: coeficiente de correlação deve ser maior do que 0,990; Seu coeficiente 

angular deve ser diferente de zero e; nível de significância deve ser de 5% nos 

testes estatísticos. 

2.6.3 Efeito Matriz  

 

O efeito de matrizes complexas deve ser determinado de acordo com o 

coeficiente angular comparado entre a curva de calibração da SQR e da amostra de 

interesse quando fortificada com o SQR. (esta curva deve também obedecer os 

parâmetros de linearidade). Para resultados satisfatórios, ambas as retas devem 

estar paralelas, indicando que não há interferência da matriz na análise.  

2.6.4 Faixa de trabalho 

 

A faixa de trabalho de concentração de SQR para a construção da curva de 

calibração precisa obedecer um certo intervalo, dependendo do tipo de análise que 

está sendo feita, de acordo com o indicado a seguir: 

• Uniformidade de conteúdo: 70% a 130%; 

• Teste de dissolução: -20% a +20% (da concentração esperada); 

• Determinação de impurezas: Do limite de quantificação até 120% de cada 

impureza individual; 

2.6.5 Precisão 

 

A precisão avalia a proximidade dos resultados das amostras conforme o 

método analítico a ser validado. A precisão é avaliada pela repetibilidade, pela 

precisão intermediária ou pela reprodutibilidade do método.  
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Deve ser calculada através da Equação 1, do desvio padrão relativo (DPR) 

das medições realizadas: 

 

Equação 1: Cálculo de precisão 

 

DPR= (DP/CMD)X100 

 

Em que, DP é o desvio padrão e CMD a concentração média determinada. 

 

De acordo com a RDC 166/17, as amostras que serão submetidas aos 

ensaios de precisão, precisam ser preparadas de forma individual desde o início do 

método, não sendo aceitas diluições feitas a partir de uma solução-mãe. 

 

Os critérios de repetibilidade que devem ser obedecidos são:  

• As amostras devem ser analisadas pelo mesmo analista, mesmas condições 

de análise, mesmo instrumento e em uma única corrida analítica. 

• Devem ser utilizadas 9 amostras, sendo três de concentração baixa, três de 

concentração média e três de concentração alta ou seis amostras de 

concentração 100% 

 

O desvio padrão resultante destas análises de repetibilidade para determinação 

da precisão devem ser justificados de acordo com os critérios de aceitação devem 

ser: 

 

• Objetivo do método; 

• Variabilidade intrínseca do método; 

• Concentração de trabalho;  

• Concentração do analito na amostra. 

 

Na precisão intermediária, os resultados de uma amostra devem expressar 

proximidade entre si, mesmo ao serem analisados em dois dias diferentes, por 

operadores distintos. O mesmo método de análise de amostras descrito no segundo 

item da avaliação de repetibilidade.  
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A reprodutibilidade é avaliada quando o método analítico é realizado em outro 

laboratório, quando há um estudo colaborativo ou quando há a necessidade de 

padronizar um método para um compêndio oficial. O critério de aceitação do desvio 

padrão deve ser o mesmo descrito para a determinação de repetibilidade.  

2.6.6 Exatidão 

 

A exatidão de um método é obtido através do grau de concordância entre os 

resultados individuais do método, comparado a um valor aceito como verdadeiro.  

 

Para os ensaios de exatidão devem ser utilizadas 9 amostras, sendo três de 

concentração baixa, três de concentração média e três de concentração alta. Cada 

nível de concentração é feito em triplicata. Tais amostras de SQR devem ser feitas 

exclusivamente para os ensaios de exatidão e, ao contrário dos ensaios de precisão, 

podem ser diluições feitas a partir de uma solução-mãe de SQR.  

 

A exatidão pode ser calculada pela Equação 2, estabelecida pela RDC 

166/17, como demonstrada a seguir:  

 

Equação 2: Cálculo de exatidão 

 

Recuperação =  (Concentração média experimental x 100)/ Concentração 

teórica  

 

ou  

 

Recuperação = (CA (amostra adicionada) – CA (amostra) x 100 )/CTA 

 

Em que: CA é a concentração experimental do analito e CTA é a 

concentração teórica do analito adicionado 

 

A exatidão é definida pela comparação percentual de recuperação do analito 

em concentração conhecida adicionado à amostra, ou pela relação entre a 
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concentração média, determinada experimentalmente, e a concentração teórica 

correspondente, como dada pela primeira equação acima.  

2.6.7 Limite de detecção (LD) 

 

O LD é a menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser 

determinado (mas não necessariamente pode ser quantificado). O LD pode ser 

determinado por métodos visuais, da razão sinal-ruído, baseado na determinação do 

branco analítico ou em parâmetros de curva de calibração, baseado no método 

utilizado.  

 

O LD pode ser calculado através da Equação 3, retirada do texto na íntegra 

da RDC 166/17:  

 

Equação 3: Cálculo do limite de detecção 

 LD= (3,3. d)/IC  

 

Em que: IC é a inclinação da curva de calibração, d é o desvio padrão e pode 

ser obtido de 3 formas: 

I - a partir do desvio padrão do intercepto com o eixo Y de, no mínimo, 3 curvas de 

calibração construídas contendo concentrações do analito próximas ao suposto 

limite de detecção; 

II - a partir do desvio padrão residual da linha de regressão; 

III - a partir da estimativa de ruído proveniente da análise de um apropriado número 

de amostras do branco. 

2.6.8 Limite de quantificação (LQ) 

 

Define-se pela menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser 

analisado com exatidão e precisão (parâmetros que também devem ser avaliados 

nas concentrações correspondentes ao LQ) nas condições estabelecidas no método 

analítico,  também sendo necessário que o LQ seja coerente com o limite de 

especificação da impureza. 
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Para determinação em curva analítica do LQ pode-se utiliza Equação 4: 

 

Equação 4: Cálculo do limite de quantificação 

 

LQ = (10. d )/IC  

 
 
Em que: IC é a inclinação da curva de calibração, d é o desvio padrão e pode ser 
obtido de 3 formas:  
I - a partir do desvio padrão do intercepto com o eixo Y de, no mínimo, 3 curvas de 
calibração construídas contendo concentrações do analito próximas ao suposto 
limite de detecção;  
II - a partir do desvio padrão residual da linha de regressão;  
III - a partir da estimativa de ruído proveniente da análise de um apropriado número 

de amostras do branco.  

2.6.9 Robustez 

 

A robustez de um método analítico diz o quanto ele é resistente à pequenas 

variações das condições analíticas. Caso o método seja susceptível a estas 

variações deve-se apresentar estratégias para mitigar ou controlar tais variações. Os 

parâmetros de robustez a serem avaliados e relatados em cada método, 

dependendo da sua forma de análise ou etapa do método são descritos na tabela a 

seguir, retirada do texto na íntegra da RDC 166/17.  
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Tabela 3: Parâmetro de robustez a serem analisados (Tabela retirada do texto 

na íntrega da RDC 166/17)31 

Preparo das amostras Estabilidade das soluções analíticas 

Tempo de extração 

Compatibilidade de filtros 

Espectrofotometria Variação do pH da solução 

Diferentes lotes ou fabricantes de 

solventes 

Cromatografia Líquida Variação do pH da fase móvel 

Variação na composição da fase móvel 

Diferentes lotes ou fabricantes de 

colunas 

Temperatura 

Fluxo da fase móvel 

Cromatografia Gasosa Diferentes lotes ou fabricantes de 

colunas 

Temperatura 

Velocidade do gás de arraste 

Outras técnicas analíticas As variações a serem testadas deverão 

ser avaliadas criticamente e seus 

resultados deverão ser apresentados 

2.6.10 Comparativo da legislação 

 

Analisando-se as resoluções 166/17 (validação de métodos analíticos) e a 

resolução específica para fitoterápicos, a RDC 26/14, se observa um ponto de 

convergência quando se trata de validação analítica, ainda que a RDC 26/14 tenha 

uma abordagem mais abrangente, pois detalha diversas questões sobre fitoterápicos 

e produtos tradicionais fitoterápicos e não apenas seu controle de qualidade e 

validação de métodos. A RDC sobre fitoterápicos recomenda que, quando não for 

possível utilizar métodos analíticos farmacopeicos ou outras farmacopeias 

aprovadas pela ANVISA, a resolução 899/03 ( RE 899 de 2003 - Guia de validação 

de métodos analíticos ou bioanalíticos) deve ser consultada para validação do 

método em questão. 3,36 
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A RDC 166/17 revoga a RE 899/03. Ainda que similares, há alguns pontos em 

que as duas se diferenciam.3,37 

 

• De forma geral, observa-se que a RDC 166/17 é muito mais detalhista em 

comparação à resolução revogada em questão de termos, definições e 

detalhamento dos parâmetros definidos para validação.  

• Definiu-se apenas na RDC 166/17 o termo validação parcial, que inclui os 

ensaios de exatidão, precisão e seletividade. Na RE 899 este termo não era 

definido, no entanto os mesmos testes eram realizados também para 

transferência de metodologia e revalidação.  

 

• A RE 899/03 define o guia de validação para aplicação de validação de 

metodologias aplicas a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), 

cromatografia gasosa (CG), métodos não-cromatográficos (UV-Vis), 

espectofotometria, testes imunológicos e microbiológicos. Enquanto a RDC 

vigente não define explicitamente os testes aplicáveis às normas de 

validação, gerando uma resolução mais abrangente.  

• A validação de métodos bioanalíticos também era abordada na RE 899/03, 

que trata sobre analises de matrizes biológicas, tais como sangue, soro, 

plasma ou urina utilizando técnicas de CG, CLAE e espectometria de massa 

(MS). Esta seção da RE 899/03 não é revogada pela RDC 166/17, mas sim 

pela RDC 27/12, específica para validação de métodos bioanalíticos.38 

• Ainda que os parâmetros de seletividade, precisão, exatidão, LD, LQ, 

robustez e linearidade não possuam divergências entre si, é importante notar 

que a RDC 899/03 não especificava parâmetros para o efeito matriz, que 

agora é contemplado na nova RDC.3,37 

• Além das divergências de pontos técnicos, há a diferença de hierarquia entre 

as duas resoluções, a 166/17 sendo uma Resolução da Diretoria Colegiada e 

a 899/03 sendo uma resolução de menor nível na hierarquia.3,37 
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3. OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver metodologia em CLAE-DAD 

para a quantificação do ácido gálico em extrato hidroalcoólico das folhas de Mouriri 

elliptica, além de iniciar a validação da metodologia, determinando a seletividade e a 

linearidade conforme parâmetros estabelecidos pela RDC 166/7. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Material vegetal 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas as folhas de Mouriri elliptica 

Martius Melastomataceae, coletadas em Abril de 2016 no município de Cariri, 

Tocantins. A identificação botânica foi realizada pela Professora Nelita Gonçalves 

Faria de Bessa da Fundação Centro Universitário (UNIRG).  A exsicata foi 

depositada no Herbário HUTO da Universidade do Tocantins (UNITINS) em Palmas, 

Tocantins, sob o número de registro 6092. O cadastro no Sistema Nacional de 

Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN) 

foi realizado sob o número A31EEF9. 

4.2 Preparo do extrato 

As folhas foram secas em estufa (Bunker ®) a 40°C por 48 horas e pulverizas 

em moinho de facas modelo ZM200 (RESTSH®). As pesagens foram feitas em 

balança analítica (Adventur Ohaus®). Os extratos foram obtidos por maceração em 

período de 24 horas com etanol 70% v/v e filtração simples. Os extratos foram 

padronizados volumetricamente em 10% (proporção final de 1 g de folhas de M. 

elliptica para 10 mL de solvente). 

 

Figura 2: Processo de maceração das folhas de Mouriri elliptica 

(Fonte: autoria própria) 
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4.3 Preparo de amostra para CLAE-DAD 

Para analise em CLAE-DAD, o extrato obtido foi submetido a extração em 

fase sólida, utilizando cartuchos de C-18 (500 mg / 3 mL). Inicialmente, o cartucho 

foi ativado com metanol e condicionado com metanol / água 10:90 v/v, em seguida, 

uma alíquota de 2 mL do extrato foi seco e dissolvido em 2 mL de metanol / água 

10:90 v/v e aplicado no cartucho. A amostra foi eluída utilizando metanol / água 

10:90 v/v para balão volumétrico de 5 mL até completar o volume. As amostras 

foram filtradas utilizando filtros de seringa (PTFE, 0,45 µm) e armazenadas em vials 

de 2 mL para analise em CLAE-DAD. Estas amostras foram utilizadas para a 

quantificação e para a determinação da seletividade e da robustez. 

4.4 Preparo da amostra do padrão de referência  

 

As amostras de padrão de referência para a obtenção da curva analítica e 

analise de linearidade foram preparadas em 8 concentrações distintas em µg/L : 3; 

6; 12; 18; 24; 36; 48; 60. As amostras foram feitas a partir de uma solução-mãe 

preparada a partir de 1g de padrão de referência de ácido gálico, utilizando como 

solvente o metanol / água 10:90 v/v. As amostras foram filtradas utilizando filtros de 

seringa (PTFE, 0,45 µm) e armazenadas em vials de 2 mL para analise em CLAE-

DAD. 

4.5 Método CLAE-DAD 

 

Os métodos cromatográficos foram realizados em equipamento de CLAE-

DAD da marca Agilent, modelo Infinity 1260, equipado com bomba de válvula 

quaternária, injetor automático, forno de coluna e detector de UV do tipo DAD. Para 

as analises cromatográficas foi utilizada coluna de C-18 ACE 5 (250 mm x 4,6 mm, 

com partículas de 5 µm). As analises foram realizadas utilizando uma vazão de 0,8 

mL/minuto, um volume de injeção de 20 µL e a detecção em 272 nm.  

 

Como ponto de início para a construção do método cromatográfico para a 

análise deste trabalho, foi utilizado como base o método farmacopeico descrito para 

a caracterização do ácido gálico e galocatequina em Barbadetimani cortex, 
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popularmente conhecido como barbatimão. O método foi escolhido por ser um dos 

poucos métodos específicos descritos na farmacopeia para esta molécula.17 

 

Tabela 4: Método cromatográfico em CLAE-DAD para a construção da curva de 

calibração e demais análises de parâmetros de validação do ácido gálico e 

Mouriri elliptica. 

Tempo (min) H2O + 0,05% ácido 

acético v/v (%) 

MeOH0,05% ácido 

acético v/v  (%) 

0-8 90→ 85 10 → 15 

8-10 85→ 80 15 → 20 

10-11 80 → 60 20 → 40 

11-12 60 → 0 40 → 100 

12-15 0 100 

15-16 0 → 90 100 → 10 

16-19 90 10 

 

Após variados testes, o gradiente utilizado foi estabelecido com a troca da 

acetonitrila pelo metanol e do ácido trifluoracético pelo ácido acético, além de 

modificações no gradiente visando diminuir o tempo de cada analise, conforme 

tabela 5.  
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Tabela 5: Método cromatográfico para identificação de ácido gálico e 

galocatequina em Barbadetimani cortex (barbatimão).  (Tabela retirada do texto 

na íntrega da Farmacopeia Brasileira volume 2).17 

 

Tempo (min) Água e ácido 

trifluoracético 0,05% v/v 

(%) 

Acetonitrila e ácido 

trifluoracético 0,05% v/v 

(%) 

0-10 95 → 80,7 5 →19,3 

10-13,5 80,7→ 75 19,3 → 25 

13,5-23 75 → 62 25 → 38 

23-25 62 → 25 38 → 75 

25-28 25 → 95 75 → 5 

28-32 95 5 

4.6 Validação analítica 

 

Seletividade – A seletividade foi analisada pela determinação da pureza do 

pico referente ao ácido gálico. 

 

Linearidade – A linearidade foi determinada analisando o coeficiente de 

determinação R2, partir da curva analítica obtida com o padrão de referencia (ácido 

gálico). 

 

Robustez –  Foram determinados os parâmetros de variação de fluxo de fase 

móvel e de temperatura para robustez, a partir de injeções consecutivas da amostra 

de Mouriri elliptica. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao comparar os dois métodos, notamos que há alguns pontos em que 

houveram alterações em relação ao método utilizado como base, para o barbatimão. 

O principal ponto a se notar é a troca da acetonitrila para o metanol. A acetonitrila é 

amplamente utilizada no desenvolvimento de métodos cromatográficos devido a 

suas características de viscosidade e força de arraste, gerando uma melhor 

resolução de picos no cromatograma quando comparada ao metanol. No entanto, 

esta fase móvel tem um maior custo de compra e também um custo maior no seu 

processo de descarte. Por esta razão, se utilizou o metanol neste método 

cromatográfico, pois além de ter melhor custo benefício e ser mais sustentável, 

quando comparado à acetonitrila. 

5.1 Seletividade 

O método cromatográfico desenvolvido é capaz de nos mostrar que o ácido 

gálico se mostrou isolado nos cromatogramas abaixo, livre de qualquer interferência 

com outra substância em uma AME. 

 

Figura 3: Cromatograma demonstrativo para a seletividade do ácido gálico em 

uma AME. 
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Observa-se o pico de ácido gálico destacado aproximadamente ao minuto 7 

do cromatograma. Notou-se que o comprimento de onda mais adequado para a 

identificação de ácido gálico é o de 270 nm.  

5.2 Linearidade 

Foi construída uma curva de calibração com 8 pontos de 8 amostras de ácido 

gálico com diferentes concentrações: 3, 6, 12, 24, 36, 48 e 60 µg/L, obedecendo a 

faixa de trabalho de 70% a 130%. Todas as amostras foram analisadas em triplicata. 

  

Destaca-se abaixo as áreas sobre a curva obtidas dos cromatogramas de 

cada uma das repetições de cada amostra.  

 

Tabela 6: Área sobre a curva (ASC) obtida de cada cromatograma dos ensaios 

de linearidade.  

 

 3 µg/L 6 µg/L 12 µg/L 18 µg/L 24 

µg/L 

36 µg/L 48 µg/L 60 µg/L 

Repetição 

1 

177,6 356,5 785,0 1183,0 1601,7 2401,4 3229,7 4009,0 

Repetição 

2 

178.4 355,8 782,5 1183,7 1600,5 2399,5 3225,4 4012,6 

Repetição 

3 

179,1 356,4 784,7 1182,6 1600,5 2400,1 3224,8 4010,7 

Média 178,3667 356,2333 784,0667 1182,4333 1600,9 2400,333 3226,633 4010,767 

CV% 0,4% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

 

Os números da média de ASC de cada concentração foram utilizados para a 

construção da curva de calibração, demonstrada abaixo.  
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Figura 4: Curva de calibração construída a partir dos ensaios de linearidade 

com o padrão de ácido gálico. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do gráfico obtido, foi possível termos a equação da reta f(x)=67,58 x – 

31,12. Esta equação da reta de um método validado nos permite quantificar a 

concentração de uma amostra de extrato de Mouriri elliptica, analisado sobre o 

mesmo método cromatográfico. 

 

Também podemos observar que o coeficiente de correlação (R2) está dentro 

dos parâmetros da RDC 166/17 para linearidade, pois está acima do valor de 0,990,3 

nos indicando assim que a curva de calibração atende aos requisitos de validação. 

5.3 Robustez 

Foi determinado o parâmetro de robustez ligado à temperatura da coluna 

cromatográfica e à variação do fluxo de fase móvel do método cromatográfico 

desenvolvido para Mouriri elliptica, descrito na tabela 4.  

 

Foi utilizada uma mesma AME para a realização destes ensaios, onde os 

parâmetros de fluxo de fase móvel e temperatura de coluna são demonstrados na 

tabela 7: 
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f(x) = 67,581298 x − 31,199425
R² = 0,999935

f(x) = 67,58x-31,12 

R2=0,999935 
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Tabela 7: Parâmetros que foram alterados para realizar os testes para 

determinação dos parâmetros de robustez. 

Amostra de Mouriri elliptica 

(AME) 

Temperatura Fluxo (mL/min) 

25°C 500 

30°C 800 

35°C 1000 

 

Os parâmetros foram classificados como: Reduzido, para a temperatura de 

25°C e fluxo de 500 mL/min Controle, para a temperatura de 30°C e fluxo de 800 

/mL/min; E aumentado para 35°C e 1000 mL/min. 

 

Os resultados de área sob a curva (ASC) obtidos dos cromatogramas está 

destacado na tabela 8: 

 

Tabela 8: ASC obtida dos cromatogramas para os ensaios de robustez. 

Parâmetro Reduzido Controle Aumentado 

Temperatura  175,08 179,4 173,72 

Fluxo 174,11 179,4 138,61 

 

Observamos que, mesmo variando os aspectos de temperatura e fluxo, o 

método se mostrou qualitativamente robusto a estas alterações, pois não houve 

interferência na resposta analítica entre as análises em CLAE-DAD realizadas. 

Apenas quando se aumenta o fluxo da fase móvel nota-se uma diminuição na ASC 

obtida em cromatograma. 

5.4 Quantificação de ácido gálico no extrato hidroalcoólico de Mouriri elliptica 

 

Em paralelo ao ensaio de linearidade, também foi realizada a análise de 

amostra de extrato hidroalcoólico de Mouriri elliptica, preparado de acordo com os 

métodos definidos nas seções 4.2, 4.3 e 4.4 .  Esta amostra, provinda do mesmo 

extrato preparado, foi submetida à análise em CLAE-DAD no mesmo dia em que 

foram realizadas as injeções das amostras de SQR. 
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Foi feita uma análise em triplicata, resultando nas ASC abaixo:  

 

Tabela 9: ASC obtida para os ensaios de quantificação 

Injeção ASC 

1 179,3 

2 179,4 

3 179,8 

Média 179,5 

 

Utilizando o dado de média destas três análises na equação da reta definida 

nos parâmetros de linearidade, obtivemos a concentração de ácido gálico do extrato 

hidroalcoólico de Mouriri elliptica, preparado a partir de 1g de folhas secas, de 3,188 

µg/mL. 

 

A quantificação é sumariamente importante para que possamos elucidar 

ainda mais a caracterização química de uma espécie vegetal, assim como seus 

extratos. Desta forma, podemos delinear a quantidade de dada substância dentro de 

um extrato, dado que é importante para o futuro desenvolvimento farmacotécnico de 

um novo fitoterápico e também para os testes clínicos desta formulação.  

5.5 Ensaios futuros (precisão, exatidão e efeito de matriz) 

 

Os parâmetros de precisão (importante para delimitar a proximidade dos 

resultados em um intervalo aceitável), exatidão (que nos diz se há concordância 

entre os resultados obtidos em relação ao resultado ideal ou verdadeiro a partir da 

análise de amostras) e o efeito de matriz (que verifica a interferência da adição de 

uma matriz complexa à análise de uma SQR), não foram determinados. No entanto, 

como são parâmetros requeridos pela RDC para caracterizar uma validação 

completa, estes serão determinados futuramente. 

 

Os demais parâmetros de robustez: variação do pH de fase móvel, variação 

de fabricante da coluna cromatográfica e variação da composição da fase móvel 

serão determinados futuramente.. Estes parâmetros são importantes a serem 

definidos, pois a robustez garante que o método possa ser reproduzido por qualquer 
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operador, em uma ampla escala de variação de equipamentos e em diferentes 

localidades sem que haja alteração significativa nele.  

5.6 Limite de detecção e quantificação 

 

Estes parâmetros não se aplicam a este trabalho, pois os ensaios de limite de 

detecção são feitos quando se realiza um ensaio limite. Enquanto os ensaios de 

limite de quantificação são destinados à quantificação de impurezas. Neste trabalho, 

trabalhamos sempre com quantidades detectáveis e quantificáveis do extrato, 

dispensando assim a realização destes dois ensaios. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho de desenvolvimento analítico, foi possível notar que o método 

cromatográfico desenvolvido em CLAE-DAD está dentro dos parâmetros de 

linearidade para o ácido gálico e também é seletivo para a identificação do pico de 

ácido gálico em cromatograma, quando analisamos uma amostra de extrato 

hidroalcoólico de Mouriri elliptica.  

 

No entanto ainda é necessário avaliar os parâmetros de precisão, exatidão e 

efeito de matriz, além dos parâmetros de robustez restantes, para que possamos 

definitivamente considerar este um método de acordo com a RDC 166/17. Também 

é necessário destrinchar o parâmetros de robustez a fundo para garantir que o 

método de validação seja reprodutível em outros ambientes, por outras pessoas e 

em outras localidades. Todos estes ensaios serão realizados futuramente. 

 

Ainda assim, os resultados coletados mostram um avanço na elucidação da 

caracterização química do Mouriri elliptica (ME), assim como é um passo importante 

para um futuro desenvolvimento farmacotécnico utilizando o extrato hidroalcoólico 

de ME. A validação completa será realizada em ensaios futuros para que isto seja 

possível. 
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