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Capítulo geral da USP

▸<1092> The dissolution procedure: 

development and validation



Validação

▸Amostragem automatica ou semi-automatica

▸Seleção de filtros e âncoras

▸Desaeração

▸Especificidade - interferência dos excipientes

▸Faixa de linearidade

▸Exatidão/Recuperação

▸Precisão

▸Robustez

▸Estabilidade das soluções



Amostragem

Manual

–seringas plásticas ou de vidro

–cânula de aço inox

–filtro

–suporte para filtro



▸Ponto de amostragem - <711>

▸Amostragem através do cesto ou da haste tem que ser 

validado



Amostragem

Manual x Automática

▸ contaminação cruzada

▸ adsorção do fármaco

▸ efeito da presença de sonda de amostragem

▸ ciclos de limpeza e enxague



Amostragem manual x automática - Exemplo

▸Resultados de dissolução não são altamente variáveis
(RSD < 20% a 10 min, RSD < 10% nos outros tempos)

–Dois testes de dissolução (n = 6, cada). Um com amostragem
manual e o outro com automática

– Fazer perfil de dissolucao

–Correção do volume nos cálculos

–Comparação dos resultados através dos critérios de Precisão
Intermediária



Amostragem manual x automática - Exemplo

▸Resultados de dissolução são altamente variáveis
(RSD > 20% a 10 min, RSD > 10% nos outros 
tempos)

–Amostragem simultânea da mesma cuba a cada ponto do perfil de 
dissolução

– Fazer perfil de dissolucao

–Correção do volume nos cálculos

–Comparação dos resultados através dos critérios de Precisão
Intermediária



Seleção do filtro

▸ Interromper a dissolução

▸Remover excipientes insolúveis

▸Deve ser pré umedecido com o meio de dissolução

▸ 0,45 µm a 70 µm

▸Adsorção do fármaco deve ser avaliada



Filtros - Exemplo

▸Solução padrão a 100% filtrada comparada com 
solução padrão não filtrada

▸Solução da amostra (cuba de dissolução ou béquer) 
filtrada comparada com solução centrifugada

▸Resultados devem estar entre 98% e 102% da 
concentração original das soluções não filtradas



Filtros - Exemplo



Uso de âncoras

▸Descrição do tipo utilizado

▸ Justificativa para utilização

▸Comparação com diferentes tipos, teste com cada um

▸Habilidade em manter a forma farmacêutica no fundo do 

copo

▸Grande influência no perfil de dissolução

▸Caso a caso

▸Transferência de método



Desaeração

▸Verificação da necessidade de desaerar ou não o meio 

de dissolução.

▸Comparação dos resultados com meio desaerado e não 

desaerado.



Especificidade - Influência dos excipientes - Exemplo

▸Placebo: todos os excipientes incluindo revestimentos

▸3 amostras de cada mistura placebo, equivalentes às
doses maior e menor

▸adição dos revestimentos, pigmentos e âncora, 
cápsula de gelatina, etc

▸Transferir para a cuba contendo meio de dissolução a 
37°C

▸Agitar por 30 a 60 min a 150 rpm utilizando o aparelho
descrito no método



Especificidade - Influência dos excipientes - Exemplo

▸Comparação com solução padrão equivalente a 100% da 
dose

▸Calcular a porcentagem de interferência para cada dose 
(média de 3)

▸ Interferência não deve ser maior que 2%.



Especificidade - Influência dos excipientes

Produtos com liberação modificada

▸Uso de placebo ao invés de mistura de excipientes

▸Placebo mesmo mecanismo de liberação que o produto

▸ Interferência determinada a cada tempo de amostragem no 

perfil de dissolução 



Especificidade - Influência dos excipientes

▸Se a interferência dos excipientes excede 2%
– comprimentos de onda alternativos

–método analítico alternativo

– uso de espectrofotometria com segunda derivada

– fator de correção

– Inativação do interferente



Especificidade 

Doseamento por HPLC

▸ presença de picos eluindo no mesmo tempo que o 

fármaco

▸ presença de picos estranhos - injete solução padrão e 

compare tempos de retenção

▸Tempos de retenção muito próximos, contamine a 

solução do placebo com o fármaco



Especificidade

Doseamento por HPLC

▸Correr o cromatograma com o branco (meio de 

dissolução), solução padrão e solução da amostra  por 

um certo período de tempo para verificar presença de 

picos que eluem mais tarde.

▸Cromatogramas de meio de dissolução, solução do 

placebo filtrada, solução padrão, amostra de dissolução 

filtrada.



Especificidade

▸Ausência de picos interferentes no cromatograma do 

placebo

▸Ausência de absorbância do placebo no comprimento 

de onda do teste.



Especificidade



Faixa de Linearidade

▸Máximo 5% (v/v) de solvente orgânico para aumentar
a solubilidade do padrão nas soluções

▸Cinco soluções padrão variando de ±20% da dose 
menor até ±20% da dose mais alta que será liberada
durante o teste. 

▸Leituras no mínimo em duplicata

▸Maior concentração não deve exceder os limites de 
linearidade do equipamento.



Faixa de linearidade

▸Cálculos utilizando programa de regressão linear de 

quadrados mínimos.

▸ r2  0.98

▸ Intercessão de y deve ser significativamente diferente de 

zero com 95% de limite de confiança



Linearidade - Exemplo

Capsules com 1 mg

Faixa de linearidade: 0,2 – 1,2 µg/mL (25% - 150% no perfil) 



Linearidade - Exemplo

Capsules com 5 mg

Faixa de linearidade: 1 – 6 µg/mL (25% - 150% no perfil) 



Exatidão / Recuperação

▸Em geral ±20% da concentração mais baixa até 
±20% da concentração mais alta que será liberada 
durante o teste.

▸Mínimo três níveis de concentração em triplicata.

▸ Incluir cápsula de gelatina, revestimentos, pigmentos, 
âncora, etc.

▸Quantidade de placebo a cada nível deve ser a 
mesma que o total de excipientes da dose em 
análise.



Exatidão / Recuperação

▸Equipamentos 1 e 2 - testar a mistura de excipientes e 

fármaco nas condições especificadas no método.

▸Fármacos com baixa solubilidade - solução estoque -

fármaco dissolvido em solvente orgânico (máx 5% vol

final), volume completado com meio de dissolução.

▸Solução estoque diluída ou transferida para a cuba.

▸Recuperação 95% a 105% das quantidades pesadas.



Exatidão / Recuperação - Exemplo

▸Capsulas contendo 1 mg e 5 mg de farmaco

–Amostras 

• uma capsula vazia e placebo em po correspondendo a uma 

capsula.

• 1 mL do farmaco em acetonitrila, concentracoes correspondendo a 

30%, 70%, 100% e 120% do teor declarado no rotulo

• 899 mL de meio de dissolucao 



Exatidão / Recuperação - Exemplo



Exatidão / Recuperação - Exemplo



Precisão

Repetibilidade

▸ réplicas das solução padrão

▸ cálculo do desvio padrão relativo



Precisão

Precisão intermediária

▸efeito de eventos aleatórios na precisão do método

▸determinada dentro da faixa de linearidade das 
dosagens do produto

▸no mínimo 2 analistas em diferentes dias

▸uso de lote bem caracterizado, faixa estreita de 
uniformidade da dose



Precisão intermediária

▸Perfil de dissolução da mesma amostra em duplicata

▸Determinado por no mínimo dois analistas

▸Cada analista preparando suas próprias solução padrão

e meio

▸Diferente equipamentos

▸Diferente dias



Precisão intermediária

▸Diferença no valor médio obtido por um analista em relação

ao outro analista não é maior que 10% (absoluto) nos

tempos com dissolução menor que 85%

▸Diferença máxima de 5% para os tempos com dissolução

acima de 85%

▸Critério de aceitação pode ser específico do produto



Precisão intermediária



Robustez

▸Avalia o impacto de pequenas e deliberadas 

modificacoes das condicoes de dissolucao

–Concentração do meio

– pH do meio

–Método quantitativo



Estabilidade das soluções

Solução padrão

▸Analisada durante um período específico de tempo

▸Comparação com solução recém preparada a cada 

intervalo de tempo

▸Resultados entre 98 e 102% do valor teórico



Estabilidade das soluções

Solução da amostra

▸Armazenada a temperatura ambiente

▸Analisada durante um período específico de tempo

▸Comparação com o resultado inicial

▸Resultados entre 98% e 102% do valor inicial



Estabilidade das soluções

▸Caso necessário, o método deve indicar, no texto, prazo 
de validade das soluções.

▸Verificada utilizando outros métodos analíticos (HPLC, 
UV/Vis).



Estabilidade das soluções - Exemplo


