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Resumo 

 

A pele corresponde a cerca de 16% do peso corporal e é um órgão vital à nossa 

sobrevivência. A coloração da pele deve-se fundamentalmente à melanina, e por 

diversos motivos, um descontrole na sua produção pode causar doenças na pele. O 

principal tratamento para doenças de pele causadas por tais distúrbios é o uso de 

produtos contendo hidroquinona na sua formulação. A hidroquinona tem a 

capacidade de inibir a excessiva produção de melanina até retorno do aspecto 

normal da pele.  Apesar de ser amplamente utilizado e comercializado no Brasil e no 

mundo, seu uso vem se tornando controverso. Pesquisadores indicam a 

possibilidade de consequências indesejáveis a longo prazo, e até atividade 

carcinogênica, se usado inadequadamente. A legislação brasileira limita sua 

concentração de acordo com a finalidade. Tendo em vista, a importância do controle 

da substância, o presente trabalho visa a determinação do teor de hidroquinona 

presente em produtos manipulados e industrializados. Por meio de uma reação 

colorimétrica que envolve a formação de um complexo de 1,10 fenantrolina com Fe2+ 

reduzido por ação da hidroquinona, o experimento foi conduzido mediante análise 

por espectrofotometria no visível, dentro da faixa linear de 0,6 a 5,0 mg L-1. O 

método utilizado neste trabalho apresenta alta sensibilidade com LD 0,04 mg L-1 e 

LQ 0,13 mg L-1, e boa exatidão com recuperação 84 a 112%. Além disto, é uma 

técnica simples e os reagentes utilizados são de baixo custo. As amostras 

analisadas apresentaram resultados distintos ao relatado no rótulo mostrando a 

importância de estudos de controle de qualidade neste tipo de produto. 
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Abstract 

 

The human skin represents about 16% of body weight and is a vital organ for our 

survival. The main responsible for skin color is the melanin, and for several reasons, 

an uncontrolled melanin production can cause skin diseases. The main treatment for 

skin diseases caused by such disorders is the use of products containing 

hydroquinone in its formulation. Hydroquinone has the ability to inhibit excessive 

melanin production promoting the return of normal skin appearance. Despite being 

widely used and sold in Brazil and worldwide, its use has become controversial. 

Researchers indicate the possibility of undesirable long-term consequences, and even 

carcinogenic activity, if used improperly. Brazilian law limits its concentration according 

to the purpose of use. Given the importance of substance control, this study aims to 

determine the hydroquinone content present in both manipulated and industrialized 

products. Through a colorimetric reaction which involves formation of a 1,10 

phenanthroline complex with Fe2+, previously reduced by the action of hydroquinone, 

the experiment was conducted by visible spectrophotometric analysis using the linear 

range from 0.6 to 5.0 mg L-1. The method used in this paper has high sensitivity (LD 

0.04 mg L-1 and LQ 0.13 mg L-1), and good accuracy demonstrated by 84-112% of 

recovery. Moreover, it is a simple technique and demands inexpensive reagents. The 

samples showed different concentrations as compared with the label, confirming the 

importance of quality control studies in this kind of product. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A hidroquinona (Figura 1) é um composto orgânico aromático que possui 

propriedades que inibem a atuação de enzimas precursoras da melanina, substância 

responsável pela pigmentação da pele (OLIVEIRA et al., 2004; USA, 2009).  

 

 

Figura 1. Representação da molécula de hidroquinona. 

 

Por motivos diversos, a quantidade de melanina pode ser alterada provocando 

hiperpigmentação da pele, como manchas e dermatites. Dessa forma um mercado 

para cosméticos voltados para o clareamento da pele encontra-se em expansão, e a 

hidroquinona atua como o agente principal de despigmentação presente nas 

fórmulas da maioria dos cosméticos com ação clareadora comercializado no Brasil e 

no mundo.  

Apesar de ser amplamente utilizada, é uma substância com valor de 

concentração limitado e o seu controle no Brasil é feito pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). Tendo em vista o grande número de artigos 

reportando casos de mau uso, a substância pode causar efeitos indesejáveis como 

hiper ou hipopigmentação irreversível e até atividade cancerígena. Dessa forma, faz-

se necessária a determinação da concentração de hidroquinona em produtos 

comerciais.  

Diversas técnicas analíticas têm sido empregadas para a determinação de 

hidroquinona em cremes dermatológicos. Porém, considerando a rapidez, alta 

sensibilidade, baixo custo e simplicidade operacional, a espectrofotometria UV-VIS 

foi a técnica escolhida neste trabalho para a quantificação da hidroquinona. 

O presente trabalho visa avaliar o teor de hidroquinona em gel e creme 

dermatológico comercializados em Niterói– RJ. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:  

 

2.1 Características gerais da hidroquinona 

 

A hidroquinona é do ponto de vista químico, uma substância derivada do 

fenol, designado por 1,4-dihidroxibenzeno (DRAELOS et al.,2010).   Encontrada na 

forma de cristais finos e brancos, deve permanecer armazenada em recipientes 

hermeticamente fechados e protegidos do ar, pois é facilmente oxidada (BRASIL, 

2010; MANZOTTI & FELIPE, 2013). 

A hidroquinona é solúvel em água, facilmente solúvel em etanol e éter etílico 

e praticamente insolúvel em benzeno. Apresenta ponto de fusão na faixa entre 170 -

171ºC e ponto de ebulição entre 285-287ºC (USA, 2009; BRASIL, 2010).  

Ocorre naturalmente em algumas plantas na forma de hidroquinona livre ou 

na forma de arbutina (Figura 2), forma glicosilada da hidroquinona, e pode ser 

encontrada em alguns vegetais, frutas, grãos, chá, vinho e cerveja (BARSOOM et 

al., 2006; USA, 2009). 

 

 

Figura 2. Representação da molécula de arbutina. 

 

A produção de hidroquinona pode ser feita por meio da reação de acetileno 

com monóxido de carbono, pela oxidação de anilina e fenol e ainda pela redução da 

benzoquinona (PINO et al., 1963; USA, 2009). 

A hidroquinona é um composto altamente instável, que passa por uma rápida 

oxidação (Figura 3) quando exposto ao ar (SOLOMONS & FRYHLE, 2011). Em 

solução aquosa, a hidroquinona é estável somente em meio ácido, com pH entre 3 e 

7. Em meio básico a oxidação é instantânea. (CUNHA et al., 2013; Li et al., 2015). 
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Figura 3. Reação de oxidação da hidroquinona  

 

Quando oxidada, sua cor muda de branco para amarelo e finalmente para 

marrom, sendo que esta forma não é eficaz no clareamento da pele (DRAELOS et 

al., 2010). 

 Um estudo cinético realizado por Abbas e colaboradores (2015) mostra que o 

composto é muito suscetível à degradação. O produto da degradação da 

hidroquinona é 1,4 benzoquinona, que é tóxico, e caso apareça na formulação 

farmacêutica pode ser absorvido através da pele. Devido à facilidade de oxidação, 

tanto as fórmulas industriais quanto as manipuladas, na forma de géis, loções ou 

pomadas cremosas, têm sua estabilidade mantida com a incorporação de 

antioxidantes para evitar o escurecimento e a perda de ação (CUNHA et al., 2013). 

 

2.2 Histórico da hidroquinona 

 

As primeiras descrições de indivíduos com manchas na pele datam de 1500 

a.C. Muitos séculos depois, apenas no início do século XX, cientistas começaram a 

desenvolver interesse pelo estudo da pigmentação da pele, motivados pelos casos 

de distúrbios como o vitiligo e o cloasma (NORDLUND, 2015). 

As primeiras tentativas de síntese de produtos para tratamento de doenças de 

pele causadas por distúrbios na pigmentação não foram bem sucedidos. Uma 

variedade de agentes foram avaliados, como a resorcina, o bórax, o enxofre, a 

tintura de iodo, o hidróxido de potássio, de sódio e até de mercúrio. Esses agentes 

eram preparados em formulações complexas e perigosas, causando bolhas e 

descamação na pele (ENGASSER & HOWARD, 1981; NORDLUND, 2015). 
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No final dos anos 30, pesquisadores descobriram que trabalhadores de uma 

fábrica de curtimento de couro vivenciaram a perda total do pigmento das mãos e 

antebraço. As áreas que sofreram despigmentação correspondiam às áreas 

cobertas por luvas de proteção de borracha.  Foi descoberto então, que na 

fabricação da borracha para as luvas era colocado um antioxidante, que era oéter 

monobenzil da hidroquinona (monobenzona). Uma série de testes posteriores 

confirmaram que essa era realmente a substância causadora da despigmentação 

(ENGASSER & HOWARD, 1981; NORDLUND 2015). 

Desde então, muitos estudos da eficácia da hidroquinona como uso 

terapêutico vêm sendo publicados, a substância se tornou o medicamento de 

referência para tratamento de distúrbios de hiperpigmentação da pele, e é prescrito 

por médicos em todo o mundo (DRAELOS et al., 2010). 

Além disso, a hidroquinona pode ser combinada com muitos outros princípios 

ativos para explorar a ação de cada composto em uma mistura (PICARDO & 

CARRERA, 2007).  Por volta dos anos 70, as fórmulas de hidroquinona começaram 

a ser preparadas com ácido retinoico, ácido glicólico, ácido kojico e corticoides em 

loções, cremes e géis (ENGASSER& HOWARD, 1981, KATO et al., 2010; CALAÇA 

et al., 2011).  A mais famosa associação foi desenvolvida por Albert Kligman em 

1975, uma pomada contendo 0,1% de tretinoína, 5% hidroquinona e 0,1% 

dexametasona (PICARDO & CARRERA, 2007). 

 

2.3 Aplicações 

 

A hidroquinona tem diversas aplicações, sendo usada como agente redutor 

em revelação fotográfica, como antioxidante para gorduras e óleos e como inibidora 

de polimerização (USA, 2009). Funciona ainda como estabilizante em tintas e 

vernizes, no processamento de borracha e na produção de mono e dialquil éteres 

(SCOBBIE& GROVES, 1999; DESIDERIO et al., 2000). 

Apesar de várias aplicações, a mais comum é na indústria farmacêutica, 

como componente principal de cosméticos clareadores de pele (DESIDERIO et al., 

2000; UDDIN et al., 2011).  

Pigmentações visíveis em mamíferos resultam da síntese e distribuição de 

melanina na pele e no couro cabeludo. A melanina também cumpre um papel crucial 

na absorção de radiais livres gerados dentro do citoplasma, e atua como escudo 
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contra vários tipos de radiações ionizantes, incluindo o UV.  Entretanto, o 

escurecimento da pele causado por acumulação de melanina não é considerado 

agradável por muitas pessoas (SIDDIQUE et al., 2012).  

De maneira geral, a hiperpigmentação da pele pode ocorrer devido à vários 

fatores, como: envelhecimento, gravidez, distúrbios endócrinos, tratamento com 

hormônios sexuais e exposição ao sol (OTTO et al., 2004).  O aumento dos níveis 

de melanina é característico de várias doenças incluindo melasma, sardas, lentigos, 

hiperpigmentaçãopós inflamatória e dermatites (KATO et al., 2010; SIDDIQUE et al., 

2012). Logo, existe um desejo pelo desenvolvimento de agentes clareadores para 

tratamentos de beleza e terapêuticos, e a hidroquinona é, até o momento, o agente 

mais eficaz para o clareamento da pele (DRAELOS et al., 2010; SIDDIQUE et al., 

2012). 

Diversas formulações contendo hidroquinona pura ou em associação com 

outros agentes ativos são comercializadas no Brasil para tratamentos 

dermatológicos, tendo sua origem predominante em farmácias de manipulação 

(CALAÇA et al., 2011).  

 

2.4 Mecanismo de ação despigmentante 

 

A hidroquinona age pela da inibição da enzima tirosinase (DRAELOS et al., 

2007). A tirosinase é uma enzima chave na via biossíntética que leva à produção de 

melanina, que ocorre nos melanócitos (OLIVEIRA et al., 2004). 

A reação inicial para a formação da melanina envolve a hidroxilação do 

substrato tirosina em 3,4 dihidroxifenilalanina (DOPA), catalisada pela tirosinase. A 

enzima ainda está envolvida em etapas posteriores, na oxidação da DOPA em 

DOPAquinona e na oxidação de 5,6 dihidroxindol (DHI) a indol-5,6-quinona 

(OLIVEIRA et al., 2004). 
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Figura 4. Esquema representativo da ação da tirosinase na formação da melanina 

(OLIVEIRA et al., 2004). 

 

Um estudo realizado por Jinbow e colaboradores (1974) relata que a inibição 

seletiva da enzima tirosinase pela hidroquinona ocorre na primeira e segunda etapa 

da melanogênese. A modificação no metabolismo da melanogêneses induzida pela 

hidroquinona pode ser devido à três condições: a hidroquinona, por ser similar a 

tirosinase, age como um substrato competitivo; a hidroquinona pode se ligar 

quimicamente com um composto intermediário da síntese da melanina, bloqueando 

sua formação; e por fim, a ocorrência da formação de derivados altamente reativos 

da hidroquinona, hidroxibenzoquinona e p-benzoquinona, pode causar degradação 

dos melanócitos (NOTO et al., 1995). 

 

2.5  Aspectos toxicológicos e de legislação 

 

Apesar da hidroquinona ser a prescrição padrão para clareamento da pele, 

seu uso vem se tornando controverso. Já foi banido na Europa e parte da Ásia 

devido a potenciais consequências a longo prazo, incluindo atividade carcinogênica 

(DRAELOS et al., 2010).  

De modo geral, os efeitos da hidroquinona são transitórios, em concentrações 

menores que 3% não provocam sensibilidade, porém concentrações maiores que 

5% podem provocar efeitos colaterais (GARCIA et al., 2007). 

Os efeitos colaterais podem ser agudos ou crônicos, agudos como irritação e 

alergias cutâneas, inflamação e descoloração das unhas.  Em altas concentrações, 

acima de 5-6%, pode implicar em persistente hipopigmentação ou despigmentação, 

uma condição conhecida como leucoderma (UDDIN et al., 2011). A ocronose 
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exógena é o maior efeito crônico da hidroquinona. Essa condição é caracterizada 

por uma hiperpigmentação negro-azulada fuliginosa da testa, bochechas e áreas 

quem entraram em contato com a hidroquinona (RIBAS et al., 2010; UDDIN et al., 

2011). 

 A hidroquinona é uma substância controlada. De acordo com a RDC 

(Resolução da Diretoria Colegiada) 215/05 descrita pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, no Brasil a máxima concentração permitida para a 

comercialização de hidroquinona em cosméticos é de 2%. E todo e qualquer produto 

contendo a substância deve alertar que não deve ser aplicado em cílios ou 

sobrancelhas, evitar contato com os olhos, suspender em caso de irritação, e não 

ser usado em crianças menores de 12 anos (BRASIL, 2005). 

A hidroquinona é autorizada pela ANVISA em medicamentos da categoria dos 

desmelanizantes na concentração de 4% na forma de creme ou gel dermatológico. 

Tais medicamentos também estão sujeitos à indicação médica (BRASIL, 2016). 

A substância aparece na lista de ingredientes proibidos para uso em 

cosméticos para a pele no Canadá desde 2008. Na Europa e Japão seu uso é 

completamente banido (USA, 2009). 

Nos Estados Unidos, em 2006, a FDA (Food and Drug Administration) propôs 

que o uso de produtos contendo hidroquinona não deveriam ser disponibilizados, 

alterando a legislação de 1982, que considera o uso de hidroquinona de 1,5 a 2,0% 

seguro e eficiente (USA, 2006; USA, 2009). De acordo com a CFR (Code of Federal 

Regulation) 3010 descrito pela FDA em 2009, os dados existentes demonstram-se 

insuficientes para uma decisão final em relação à regulação da hidroquinona. Até 

declaração mais recente, a NTP (National Toxicology Program) ainda realiza estudos 

sobre a hidroquinona e a concentração máxima permitida no país é de 2% (USA, 

2009; USA, 2015). 

 

2.6 Aspectos analíticos na determinação de Hidroquinona  

 

A determinação analítica da hidroquinona e seus derivados faz-se necessária 

para um maior controle da saúde e segurança dos consumidores (DESIDERIO et al., 

2000).  

A quinta edição da Farmacopéia Brasileira (BRASIL, 2010) recomenda a 

titulação com sulfato cérico, para doseamento da hidroquinona pura sem 
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excipientes, mas não recomenda método para quantificação em formulações 

farmacêuticas. 

Algumas técnicas vêm sendo aplicadas na determinação de hidroquinona tais 

como descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Estudos de determinação da concentração de HQ em produtos dermatológicos. 

Técnica Especificações 
Tipo de 

amostra 
LD Referência 

Eletroforese capilar 

Determinação direta. 

 Fase estacionária: acetato 

de amônio; Fase móvel: 

acetonitrila 

Cremes 

faciais 

1,37x10- 3 

mg mL-1 

(DESIDERIO et 

al., 2000) 

Quimioluminescência 

(luminol) 

Nanopartículas Fe3O4 Água 
7,9x10-8 

mg mL-1 

(CHAO et al, 

2014) 

Catalisador de Mn3+ Água 
1,0x10-8 

mg mL-1 

(WANG et al., 

2014) 

HPLC com detecção 

UV 

λ=290nm 

Determinação direta. Fase 

Móvel: Metanol/ água/ 

ácido acético 

Cremes 

faciais 

 

0,03x10-3 

mg mL-1 

(HTET et al., 

2015) 

Determinação direta. Fase 

Móvel: metanol/água 

Cremes 

faciais 

 

0,2x10-3 

mg mL-1 

(LIN et al., 

2005) 

Espectrofotometria 

UV 

λ=290nm 

Determinação direta 

Fase Móvel: Metanol/água 
Creme e gel 

0,039 x10-3 

mg mL-1 

(ESTEKI et al., 

2016) 

Determinação direta 

Fase Móvel: metanol 
Creme facial - 

(ELZANFALY et 

al., 2012) 

Determinação direta 

Fase Móvel: 

água/acetonitrila 

Creme facial 

 
- 

(ELGHOBASHY 

et al., 2016) 

Espectrofotometria 

VIS 

λ=510nm 

Complexo Fe2+-1,10-

fenantrolina 
Creme facial - 

(CALAÇA et 

al.,2011) 

Complexo Fe2+-1,10-

fenantrolina (injeção em 

fluxo) 

Gel facial 0,006 mg L-1 
(LIMA et al., 

2016) 

 

Ao comparar as técnicas citadas, a quimioluminescência apresenta maior 

sensibilidade, sendo apropriada a determinação de hidroquinona em matrizes como 

a água em que o analito se encontra em baixas concentrações. Para análise de 
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fármacos, as demais técnicas, apesar de menos sensíveis, são adequadas para 

quantificação de hidroquinona. 

A maioria dos métodos de caracterização de fármacos contendo compostos 

quinônicos são baseados em estudos com técnicas espectroscópicas, 

principalmente absorção UV-VIS (CALAÇA et al., 2011).  

A espectroscopia UV-Vis contrapõe-se às técnicas convencionais, como a 

cromatografia líquida de alta eficiência e a eletroforese capilar, que apesar de serem 

técnicas de excelência, envolve o uso de solventes orgânicos, como exemplificado 

na Tabela 1. Além de manutenção de equipamentos dispendiosos e operadores com 

maior nível de experiência (VIEIRA et al., 2008). 

Dentre os estudos realizados por espectrofotometria é observado que 

análises por meio de reações colorimétricas na região do visível são mais sensíveis, 

quando comparado às determinações diretas na região de ultravioleta. 

 

2.6.1 Espectrometria de absorção nas regiões ultra-violeta e visível. 

 

A espectrofotometria é uma técnica que usa luz para medir a concentração de 

soluções. Um feixe contínuo de luz passa por um monocromador que seleciona um 

comprimento de onda específico. Então, após a seleção, a luz atravessa a amostra, 

que absorve parte da radiação. Quando o processo é baseado na absorção de luz 

visível é chamado colorimetria (HARRIS, 2010). 

A primeira etapa de um estudo que envolve o uso de espectrofotometria é o 

desenvolvimento de condições que produzam uma relação linear entre absorvância 

e concentração do analito (SKOOG et al., 2002). 

Para uma sensibilidade máxima, as medidas de absorvância são realizadas 

em comprimentos de onda que correspondem ao máximo de absorção, ponto de 

menor incerteza, e onde a variação na absorvância por unidade de concentração é a 

maior possível (SKOOG et al., 2002). 

Para a aplicação da técnica, usa-se uma curva de calibração, onde vários 

padrões contendo concentrações conhecidas do analito são introduzidas no 

instrumento, e a resposta do instrumento é registrada. Os dados então, são 

colocados em um gráfico de absorvâncica vs concentração. Tais gráficos são 

lineares em um intervalo de concentração significativo (SKOOG et al., 2002). 
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Para a determinação da relação entre absorvância e concentração, os 

padrões de calibração devem ser os mais semelhantes possíveis à composição das 

amostras verdadeiras e devem abrangem uma faixa razoável de concentração do 

analito (SKOOG et al., 2002; SKOOG et al., 2008). 

O espectro de absorção pode ser influenciado por fatores como pH da 

solução, natureza do solvente, altas concentrações de eletrólitos e a presença de 

substâncias interferentes. Esses efeitos devem ser conhecidos, de modo que suas 

grandezas não afetem significativamente a absorvância (SKOOG et al., 2002; 

SKOOG et al., 2008).  

Dessa forma, a partir de uma relação linear entre concentração e absorvância 

é possível identificar e quantificar um analito em diversos tipos de matrizes (CALAÇA 

et al., 2011). 

A espectrofotometria é uma valiosa ferramenta para a determinação de íons 

complexos em solução, devido ao fato de ser capaz de medir a absorção sem 

perturbar o equilíbrio. Por exemplo, a composição de um complexo de Fe2+ com 

1,10-fenantrolina pode ser determinada sem que se isole o complexo na forma de 

um composto puro (SKOOG et al., 2008). 

A espectroscopia de absorção é uma técnica amplamente utilizada para 

determinação quantitativa de uma grande variedade de espécies. Apresenta uma 

alta aplicabilidade, devido ao grande número de espécies inorgânicas, orgânicas e 

bioquímicas que absorvem radiação ultravioleta ou visível. Realizadas de forma fácil 

e rápida com instrumentos modernos (SKOOG et al., 2008).  

Além disso, a técnica de espectrofotometria UV-VIS apresenta-se como uma 

técnica consolidada, de fácil implementação e prontamente aplicável em rotinas de 

controle de qualidade (CALAÇA et al.,2011). 
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3. OBJETIVOS: 

 

3.1 Objetivo geral: 

 

Este projeto tem como objetivo geral a determinação do teor de hidroquinona 

em produtos dermatológicos comercializados na cidade de Niterói, no estado do Rio 

de Janeiro. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

a) Implementar uma metodologia analítica para quantificação de hidroquinona 

em produtos dermatológicos empregando espectrofotometria no visível 

utilizando reagente simples e de baixo custo; 

 

b) Avaliar alguns parâmetros de validação do método implementado como: 

exatidão, limites de detecção e quantificação, linearidade, repetibilidade, 

precisão intermediária e robustez; 

 

c) Quantificar o teor de hidroquinona em produtos dermatológicos 

manipulados e industrializados adquiridos em farmácias de Niterói - RJ.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS: 

 

 O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Química Analítica Fundamental 

e Aplicada (LaQAFA), do Departamento de Química Analítica, Instituto de Química, 

da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

 

 4.1 Reagentes: 

 

 Ácido clorídrico P. A. (Vetec, Brasil) 

 Ácido sulfúrico P. A (Vetec, Brasil) 

 Cloreto de potássio (Proquímica, Brasil) 

 1,10-fenantrolina (Isofar, Brasil) 

 Cloreto férrico hexahidratado (Isofar, Brasil) 

 Hidroquinona puríssima 99% (Isofar, Brasil) 

 Água ultrapura (Sistema Arium Comfort I – Sartorius) 

 

4.2 Instrumentação: 

 

 Espectrofotômetro UV-Visível, Thermo Scientific Evolution 600, EUA; 

 Balança analítica AND GR 202 

 pHmetro Digimed DM 22 

 Banho ultrassom UNIQUE 

 Banho-maria BM02 Kacil 

 

4.3 Soluções 

 

 Todas as soluções foram preparadas diariamente com água ultrapura. 

A solução padrão de hidroquinona 100 mg L-1 foi preparada a partir da 

dissolução de 5 mg do padrão com água ultrapura em balão volumétrico de 50,0 mL. 

 A solução de cloreto férrico 400 mg L-1 foi preparada a partir da diluição de 10 

mg de cloreto férrico hexahidratado em balão de 25,0 mL. A solução de cloreto 

férrico de concentração 2,7 g L-1, foi preparada a partir da dissolução de 27 mg de 

cloreto férrico em balão de 10,0 mL. 
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Por fim, a solução de 1,10-fenantrolina 700 mg L-1 foi preparada a partir da 

diluição de 17,5 mg de 1,10-fenantrolina em solução 10% etanólica em balão de 

25,0 mL, e a solução 1,1 g L-1 foi preparada a partir da diluição de 11 mg de 1,10-

fenantrolina em solução 10% etanólica em balão de 10,0 mL. 

A solução controladora de pH “Clark-Lubs” foi preparada a partir de uma 

solução aquosa de cloreto de potássio 1,0x10-3 molL-1, adicionada de HCl 1,0 molL-1 

lentamente até a solução atingir pH 3,0. 

 

4.4 Amostras 

 

Foram avaliadas duas amostras de cremes adquiridos em farmácias de 

manipulação distintas localizadas no município de Niterói, e três amostras 

industrializadas de marcas diferentes, sendo uma em gel e duas na forma de creme. 

 As amostras foram identificadas conforme descrito na Tabela 2: 

  

  Tabela 2. Especificações das amostras analisadas. 

Amostras Identificação 

Teor de 

Hidroquinona 

(% m/m) 

Embalagem 

Data de 

fabricação 

e validade 

Creme Manipulado 

Farmácia A 
CMA 6,0% Tubo plástico 

F: 01/04/16 

V:01/05/16 

Creme Manipulado 

Farmácia B 
CMB 6,0% 

Bisnaga 

metálica 

F: 08/04/16 

V:07/07/16 

Creme Industrializado 

Marca A 
CIA 4,0% 

Bisnaga 

metálica 

F: 02/16 

V: 02/18 

Creme Industrializado 

Marca B 
CIB 4,0% 

Bisnaga 

metálica 

F:01/16 

V:01/18 

Gel Industrializado GI 4,0% 

Bisnaga 

metálica 

F: 04/16 

V: 04/18 
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As amostras manipuladas foram transportadas da farmácia até o laboratório 

em caixa de isopor e mantidas sob refrigeração (2 a 8ºC). 

As amostras industriais foram mantidas sob refrigeração somente após 

abertas. Nesse caso, é informado na bula que não há necessidade de conservá-la 

sob refrigeração. 

 

4.5 Reação colorimétrica e curva de calibração 

 

O procedimento analítico implementado para determinação de hidroquinona 

em soluções aquosas é baseado na redução de Fe3+ a Fe2+ promovida pela 

hidroquinona, seguida da formação de um complexo de Fe2+ com a 1,10-fenantrolina 

(Figura 5) de cor avermelhada que absorve em 510nm. (CALAÇA et al., 2011) 

 

 

Figura 5. Reação para determinação de hidroquinona (LIMA et al.,2016). 

  

A curva analítica, foi adaptada para um faixa de trabalho de 0,60 a 5,00 mg 

L-1, visando obter melhor linearidade, comparado ao especificado no trabalho de 

CALAÇA e colaboradores (2011). 

A reação colorimétrica foi preparada partindo de 60, 100, 200, 300, 400 e 

500µL de hidroquinona 100 mgL-1 seguido da adição de 1300µL de solução aquosa 

de cloreto férrico 400 mg L-1 e 1200µL de solução 10% etanólica de 1,10-
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fenantrolina 700 mg L-1, ajustada com solução “Clark-Lubs” (KCl/HCl) de pH 3,0 em 

balão volumétrico de 10,0 mL. 

De acordo com Calaça et al. (2011) e Lima et al. (2016), o pH 3,0 é 

fundamental para evitar a hidrólise do Fe3+ e manter a estabilidade da hidroquinona 

na solução.  

As soluções finais foram submetidas à análise espectrofotométrica dentro da 

faixa de comprimento de onda de 350 a 700nm, para confirmação do comprimento 

de onda máximo de absorção. 

 

4.6 Estudos das condições de extração da hidroquinona  

 

Várias formas de extração foram avaliadas para identificar a condição ideal 

de preparo para as amostras. Tais condições foram adaptadas dos trabalhos de 

García et al. (2007), Siddique et al. (2012) e Lima et al. (2016) e estão descritos na 

Tabela 3. 
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Tabela 3: Condições experimentais de extração da Hidroquinona 

Solvente Volume Temperatura 
Tempo de 

ultrassom 
Referência 

“Clark-Lubs” 20 Amb - (CALAÇA et al., 2011) 

“Clark-Lubs” 20 40ºC 10 min 
(GARCÍA et al., 2007; 

CALAÇA et al., 2011) 

H2SO4 0,05 mol L-1 20 Amb 10 min (GARCIA et al., 2007) 

H2SO4 0,05 mol L-1 20 60ºC 10 min 

(GARCIA et al., 2007) 

SIDDIQUE et al., 

2012) 

H2SO4 0,1 mol L-1 20 Amb 10 min - 

H2SO4 0,1 mol L-1 20 60ºC 10 min - 

H2O 80 Amb 10 min 
(CUNHA et al., 2013; 

LIMA et al, 2016) 

H2O 80 60ºC 10 min - 

KCl 1,0 mol L-1 80 60ºC 10 min - 

KCl 3,0 mol L-1 80 Amb. - - 

KCl 3,0 mol L-1 80 Amb 10min - 

KCl 3,0 mol L-1 80 60ºC 10 min - 

KCl 4,0 mol L-1 80 60ºC 10 min - 

 

 Para avaliar a extração da hidroquinona nos diversos tipos de amostras 

(manipuladas, industrializadas e gel) foram usadas as identificadas como CMB, CIB 

e GI. 

Uma vez realizado o estudo das condições, a quantidade de amostra também 

foi avaliada no processo de extração. Foram pesadas 150; 250; 500 e 1000 mg das 

amostras em balança com precisão de 0,1 mg. 

Durante a realização dos experimentos, foram observados problemas com 

relação a falta de homogeneidade das amostras. Como forma de minimizar este 
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problema, uma porção maior da amostra original foi transferida para um béquer, 

onde foi homogeneizada antes da pesagem individual de cada alíquota. 

 

4.6.1 Teste de Recuperação  

 

Com o intuito de verificar se as condições de extração escolhidas foram 

realmente adequadas, foram realizados testes de recuperação com as amostras. 

Para isto, após quantificado o teor de hidroquinona em cada amostra o equivalente a 

50% do padrão foi adicionado às amostras, que foram bem homogeneizadas e 

levadas para extração.   

A fortificação foi realizada em amostras de gel e creme, manipuladas e 

industrializadas para ser representativas das diferentes amostras. Todas as 

determinações foram realizadas em triplicata. As recuperações nas diferentes 

amostras foram calculadas considerando a quantidade existente da hidroquinona e a 

quantidade adicionada. Os resultados foram expressos em termos de porcentagem 

e calculados de acordo com a equação: 

 

Rec.(%)=  x 100 

 

onde: mexp é a diferença entre a massa adicionada e a massa recuperada de 

hidroquinona, e mteo é a massa de hidroquinona adicionada. 

 

 

4.7 Cálculo dos principais parâmetros analíticos de mérito 

 

A RDC 899/03 determina a publicação do Guia para validação de métodos 

analíticos e bioanalíticos. 

 O objetivo de uma validação é demonstrar que o método é apropriado 

para a finalidade pretendida, ou seja, a determinação qualitativa, semi-

quantitativa e/ou quantitativa de fármacos e outras substâncias em produtos 

farmacêuticos. A validação deve garantir, por meio de estudos 

experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações 

analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. Para tanto, deve 
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apresentar especificidade, linearidade, intervalo, precisão, sensibilidade, 

limite de quantificação, exatidão, adequados à análise (Brasil, 2003). 

 

Com a finalidade de enriquecer e complementar o trabalho realizado nesta 

monografia, foram realizados experimentos que possibilitaram estabelecer alguns 

parâmetros analíticos como:  linearidade, limite de detecção (LD), limite de 

quantificação (LQ), precisão, robustez e recuperação, de acordo com as normas 

estabelecidas pela ANVISA. 

 

4.7.1 Linearidade 

 

Para garantir uma metodologia analítica que demonstre que os resultados 

obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito da amostra, de 

acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA (2003), a linearidade foi 

avaliadapela construção de três curvas analíticas em seis níveis de concentração. 

As curvas analíticas foram construídas na faixa de concentração de 0,60 a 

5,00 mg L-1sendo cada ponto preparado em triplicata. As curvas foram ajustadas 

pelo método dos mínimos quadrados (regressão linear). 

 

4.7.2. Limite de detecção (LD) e de Quantificação (LQ) 

 

De acordo com a ANVISA (2003) a sensibilidade de um método é definida 

pelos limites de detecção (LD) e quantificação (LQ). O limite de detecção é a menor 

quantidade do analito que pode ser detectada por uma determinada técnica. E o 

limite de quantificação é a menor quantidade de um analito que pode ser 

determinada com precisão e exatidão aceitáveis. Podem ser calculados a partir de 

diferentes curvas analíticas através das equações: 

 

b

s
LD

xy /3


                 b

s
LQ

xy /10


 

 

onde: sy/x é a estimativa do desvio padrão das curvas, e b, o coeficiente angular 

médios das curvas analíticas.  
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4.7.3. Repetibilidade e Precisão Intermediária 

 

 Representa a dispersão de resultados entre ensaios independentes, repetidos 

de uma mesma amostra (RIBANI et al., 2004). Nesse trabalho, a precisão foi 

considerada em níveis de repetibilidade e precisão intermediária.   

Segundo a ANVISA (2003), a repetibilidade representa a precisão entre os 

resultados de análises individuais quando o procedimento é aplicado diversas vezes 

numa amostra homogênea, em idênticas condições de ensaio. Para tal, foi verificada 

através da análise consecutiva de 5 replicatas autênticas em 3 níveis de 

concentração 0,60; 1,00 e 3,00 mg L-1. 

A precisão intermediária indica o efeito das variações dentro do laboratório 

devido a eventos diferentes. O objetivo desse parâmetro é verificar que no mesmo 

laboratório o método fornecerá os mesmos resultados (RIBANI et al., 2004).   A 

precisão intermediária foi realizada considerando dias diferentes. Para tal uma 

solução de concentração 3,00 mg L-1foi analisada, nas mesmas condições em cinco 

dias consecutivos. Os resultados foram expressos em termos de desvio padrão 

relativo (DPR). 

 

4.7.4 Robustez 

 

A robustez é a medida da capacidade em resistir a pequenas e deliberadas 

variações dos parâmetros analíticos (BRASIL, 2003). 

Uma vez que a hidroquinona é bastante instável na presença de luz, a 

robustez da reação foi avaliada quanto ao tempo de preparo da solução padrão de 

hidroquinona em relação ao tempo em que a análise foi realizada. Para isto, partindo 

das soluções iniciais de hidroquinona, cloreto férrico e 1,10-fenantolina, foi 

preparada uma solução colorimétrica de concentração 3 mg L-1 de hidroquinona nos 

tempos 0; 30; 60; 90; 120 e 150 min. Cada uma das soluções foi submetida à 

análise espectrofotométrica, e os resultados expressos em termos de DPR. 
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4.7.5 Exatidão 

 

  A exatidão é definida pela ANVISA (2003) como a medida da eficiência do 

procedimento de extração de um método analítico dentro de um limite de variação.  

Neste trabalho, a exatidão do método foi avaliada através do teste de recuperação 

conforme conta no item 4.6.1. Os cálculos foram realizados de acordo com a 

equação: 

Rec. (%)=  x 100 

 

onde: mexp é a diferença entre a massa adicionada e a massa recuperada de 

hidroquinona, e mteo  é a massa de hidroquinona adicionada. 

 

4.8 Aplicação do método 

 

Para análise quantitativa de amostras reais, foram pesadas as massas 

adequadas de cada produto e transferida para um béquer de 250 mL onde foi 

adicionado o solvente adequado para cada tipo de amostra. Após a extração, exceto 

para a amostra gel, as soluções resultantes foram filtradas e vertidas em balão de 

100mL avolumados com solução “Clark-Lubs”.  

 A solução colorimétrica foi preparada a partir da adição de 100 µL da solução 

contendo a amostra, 1000µL de solução aquosa de cloreto férrico 2,7 g L-1 e 1000 

µL de solução 10% etanólica de 1,10-fenantrolina 1,1 g L-1, ajustada com a solução 

“Clark-Lubs” (KCl/HCl) de pH 3,0 em balão de 10,0 mL. 

Após homogeneização da solução, a medida de absorvância foi realizada no 

espectrofotômetro ajustado em 510 nm e o resultado foi obtido a partir da curva 

analítica, considerando a diluição realizada. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Estudo do padrão de hidroquinona 

 

 A análise espectrofotométrica da reação evidenciou um máximo de 

absorvância em 510nm, como descrito nos estudos de referência, conforme 

verificado na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Espectro de absorção do complexo.  

 

5.2 Estudo das condições de extração da hidroquinona 

 

Os resultados da análise de solventes para a extração da hidroquinona 

realizados conforme descrito no item 4.6 são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Resultado das diferentes condições avaliadas na extração da hidroquinona 

Solvente volume 

Condições 
Teor HQ 

rotulado 

(% m/m) 

Teor HQ encontrado 

(%m/m) 

Temp. 
Tempo 

ultrassom 
Creme Gel 

“Clark-Lubs” 20 Amb - 6,0 - - 

“Clark-Lubs” 20 40ºC 10 min 6,0 - - 

H2SO4 0,05 mol L-1 20 60ºC 10 min 6,0 1,7 ± 0,0 - 

H2SO4 0,05 mol L-1 20 Amb. 10 min 6,0 - - 

H2SO4 0,1 mol L-1 20 Amb. 10 min 6,0 - - 

H2SO4 0,1 mol L-1 20 60ºC 10 min 6,0 1,1 ± 0,0 - 

H2O 80 Amb. 10 min 4,0 - 3,2 ± 0,4 

H2O 80 60ºC 10 min 4,0 - - 

KCl 1,0 mol L-1 80 60ºC 10 min 6,0 2,1 ± 0,0 - 

KCl 3,0 mol L-1 80 Amb. - 4,0 2,8 ± 0,1 - 

KCl 3,0 mol L-1 80 Amb. 10 min 4,0 2,8 ± 0,2 - 

KCl 3,0 mol L-1 80 60ºC 10 min 4,0 3,4 ± 0,2 1,9 ± 0,6 

KCl 4,0 mol L-1 80 60ºC 10 min 6,0 0,7 ± 0,1 - 

(n = 3) 

 

Inicialmente o teste foi realizado com o uso da solução “Clark-Lubs”, conforme 

descrito por Calaça et al. (2011). Observou-se que a extração com a solução “Clark-

Lubs” originou em um extrato bastante turvo, mesmo após a filtração. Nesse caso, 

não foi possível o preparo da solução colorimétrica, logo, tal condição foi descartada. 

Observou-se que a extração com ácido sulfúrico, independente da 

concentração, apresentou aspectos visuais semelhantes do teste realizado 

anteriormente, com a solução “Clark-Lubs”, também não sendo possível o preparo 
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da solução colorimétrica. Ainda nesse teste, notou-se que o uso de aquecimento foi 

favorável à solubilização da amostra, porém o teor encontrado foi muito inferior ao 

teor rotulado da amostra. Além disso, o uso dessa solução pode prejudicar o ajuste 

de pH, que deve ser de 3,0. Portanto, descartou-se também a opção do uso de 

ácido sulfúrico. 

Em relação às amostras creme, o cloreto de potássio apresenta-se como 

agente ideal para desestabilizar a emulsão formada durante o processo de extração, 

promovendo melhor recuperação da hidroquinona. Dessa forma, analisando 

comparativamente os solventes e as condições, concluiu-se que o uso da solução 

de KCl 3,0 mol L-1 é o melhor solvente para a extração. 

O uso de aquecimento e agitação em ultrassom, descrito por García et al. 

(2007) e Siddique et al. (2012) apresentou-se como a melhor opção juntamente com 

a solução KCl 3,0 mol L-1. Segundo os autores, o aquecimento e o uso de ultrassom 

é uma opção viável que não prejudica a estabilidade da hidroquinona durante a 

análise, ratificada posteriormente pelo teste de recuperação. 

Ainda foram avaliados, sem sucesso, temperaturas inferiores à 60ºC e uso de 

ultrassom em tempos maiores e menores que 10 minutos. No entanto, as variações 

não foram adequadas, em virtude do tempo de exposição das amostras, que, se 

muito alto, favorece a oxidação da solução contendo a amostra.   

Em relação à amostra gel, a melhor condição encontrada foi o uso de água 

com auxílio de ultrassom, como descrito por Lima et al (2016). A água é utilizada por 

Cunha et al. (2013) para extração de cremes, porém, neste trabalho, o uso de água 

também mostrou-se insuficiente para desestabilização da emulsão formada, 

impossibilitando o preparo da solução colorimétrica. 

Ainda em relação à amostra gel, uma vez obtido teor de hidroquinona 

satisfatório em relação ao rotulado, o uso de aquecimento ou teste com outra 

condição não foi realizado. 

Com relação ao volume, observou-se nos testes iniciais que um volume 

pequeno de solvente não era suficiente para dissolução das amostras, sobretudo do 

creme. Portanto, para os testes posteriores foi fixado um volume de 80 mL, que se 

mostrou adequado para a realização das extrações. 
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Uma vez encontrada a melhor condição de extração, avaliou-se também 

diferentes massas de amostra visando a otimização o processo. Os resultados estão 

descritos na Tabela 5. 

 

  Tabela 5. Resultados da variação de massa na extração de HQ 

Massa 

(mg) 

Teor HQ 

rotulado 

(% m/m) 

Teor HQ 

encontrado 

(% m/m) 

Teor HQ 

rotulado 

(% m/m) 

Teor HQ 

encontrado 

(% m/m) 

Teor HQ 

rotulado 

(% m/m) 

Teor HQ 

encontrado 

(% m/m) 

Amostra CMB Amostra CIA Amostra GI 

150 6,0 2,2 ± 0,5 4,0 3,7 ± 0,5 4,0 3,9 ± 1,0 

250 6,0 1,2 ± 0,1 4,0 3,3 ± 0,2 4,0 3,6 ± 0,3 

500 6,0 0,6 ± 0,2 4,0 3,1 ± 0,4 4,0 3,8 ± 0,5 

1000 6,0 1,3 ± 0,3 4,0 2,2 ± 0,1 4,0 2,7 ± 0,5 

 

De modo geral o uso de 150 mg de amostra para a extração apresentou 

melhores resultados. Considerando ainda aspectos visuais, durante o experimento, 

observou-se que o uso de uma massa menor facilitava o procedimento de extração 

e filtração. Uma rápida filtração é um aspecto importante, que ajuda a não elevar o 

tempo de exposição da amostra.  

Já para a amostra gel, com exceção da massa de 1000 mg, o uso de 

diferentes massas não apresentou variação relevante. Optou-se pelo uso de 500 mg 

para esse tipo de amostra, devido à maior facilidade na pesagem, observada 

durante o procedimento. 

 

 Após a realização de todos os testes, as condições ajustadas para cada tipo 

de amostra estão descritas na Tabela 6. 
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Tabela 6. Resumo das condições de extração ajustadas. 

Fatores 
Condições ajustadas 

Gel Creme 

Solvente de extração Água KCl 3,0 mol L-1 

Volume 80 mL 80 mL 

Temperatura Ambiente 60 ºC 

Ultrassom 10 min 10 min 

Massa 500 mg 150 mg 

  

5.2.1 Teste de recuperação 

 

Uma vez ajustadas as condições, testes de recuperação foram realizados 

para verificar se a escolha foi adequada. O teste de recuperação foi usado para 

expressar a exatidão do método, conforme descrito no item 4.7.5. Os resultados de 

recuperação são apresentados na Tabela 7.  

 

Tabela 7. Resultados do teste de recuperação 

Amostra 

Média da 

massa 

adicionada 

Média da 

massa 

recuperada 

Recuperação 

% 
DPR 

CMB 0,027 0,022 84 12 

CIA 0,0202 0,0215 106 22 

GI 0,0189 0,0212 112 5 

  

De acordo com valor de recuperação obtido, a extração da amostra gel 

mostrou-se adequada, confirmada pelo baixo valor de desvio padrão relativo. 

 No entanto, as amostras creme, apesar das taxas de recuperação estarem 

próximas ao aceito pela ANVISA, 80-120%, o desvio padrão relativo mostrou-se alto. 

Acredita-se que a falta de homogeneidade das amostras tenha dificultado a 

realização do teste, causando uma variação significativa entre as análises 

individuais. Nesse caso, seria necessária a realização de mais replicatas, visando 
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obtenção de melhores resultados. Outro aspecto a ser considerado é que 

principalmente para as amostras de creme há necessidade de uma melhor avaliação 

das condições de extração.  

 

5.3 Cálculo dos principais parâmetros analíticos do método 

 

5.3.1 Linearidade 

 

 Para verificar se o método implementado é adequado para a quantificação da 

hidroquinona nas amostras alguns parâmetros analíticos foram determinados.  Uma 

das curvas de calibração é representa na Figura 7. 

 

 

Figura 7. Curva analítica para determinação de concentração de hidroquinona 

 

Como observado na Figura 7, o coeficiente de correlação (R²) de 0,9998 

indica boa correlação entre as variáveis. É recomendado pela ANVISA que esse 

valor seja de no mínimo 0,99. 

Como descrito no item 4.5, a faixa linear foi adaptada do estudo de Calaça et 

al. (2011). O estudo original usa também concentrações acima de 5,00 mg L-1. 
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Nessas concentrações, os valores de absorvância extrapolam o limite de uma 

unidade, prejudicando a linearidade do método. Logo, os valores otimizados 

garantem uma faixa linear adequada para determinação da concentração de 

hidroquinona nas amostras. 

 

5.3.2 Limites de detecção e quantificação. 

 

A partir das curvas de calibração, foram determinados os limites de detecção 

(LD) e quantificação (LQ) apresentados na Tabela 8. 

 

   Tabela 8. Limites de Detecção e Quantificação 

LD 0,04 mgL-1 

LQ  0,13 mgL-1 

 

 A partir dos valores de LD e LQ observados, podemos concluir que o método 

apresenta boa sensibilidade. Lima et al. (2016), através de análise por injeção em 

fluxo, obteve um limite de quantificação de 0,006 mg L-1. 

 Métodos como HPLC e eletroforese capilar, exemplificados na Tabela 1 do 

item 2.6 apresentam maior sensibilidade, com detecção até em microgramas. No 

entanto, o limite de quantificação de 0,13 mg L-1 obtido pelo método 

espectrofotométrico é suficiente para a determinação de hidroquinona em 

cosméticos, que possuem concentrações superiores. 

 

 5.3.3. Precisão 

 

 A precisão das medidas foi avaliada pelos ensaios de repetibilidade e 

precisão intermediária conforme pode ser visto na Tabela 9. 
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     Tabela 9. Repetibilidade e precisão intermediária  

Parâmetros Procedimento 
Concentração 

(mg L-1) 
Média DPR (%) 

Repetibilidade 
5 replicatas 

(mesmo dia) 

0,6 

1,0 

3,0 

0,7 

1,1 

3,3 

8 

2 

1 

Precisão 

intermediária 

3 replicatas (5 

dias 

consecutivos) 

3,0 3,5 6 

 

 De acordo com as normas da ANVISA (2003), recomenda-se que os ensaios 

de precisão quando expressos como desvio padrão relativo (DPR) não ultrapassem 

5%.  

 O teste de repetibilidade realizado com a menor concentração 0,6 mg L-1 

apresentou desvio padrão relativo um pouco acima do recomendado. Porém, o 

resultado não prejudica a avaliação de precisão do método. 

Dessa forma, os parâmetros de repetibilidade e precisão intermediária 

encontram-se adequados, indicando a boa precisão do método. 

 

  5.3.4 Robustez e exatidão 

 

 Os resultados do teste de robustez realizado de acordo com o descrito no 

item 4.7.4 estão descritos na Tabela 10. 
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Tabela 10. Robustez 

Tempo 
Concentração    

(mg L-1) 
Média DPR (%) 

0 3,24 

3,15 3 

30 3,08 

60 3,03 

90 3,11 

120 3,02 

150 3,19 

 

 Os resultados mostram que as soluções permaneceram estáveis durante o 

tempo de exposição, sem variações significativas, confirmado pelo baixo valor de 

desvio padrão relativo. Para o parâmetro de robustez a recomendação da ANVISA é 

que o desvio padrão relativo não ultrapasse 5%. 

 A exatidão do método foi avaliada pelos ensaios de recuperação conforme 

apresentado no item 5.2.1. O valor médio da recuperação da hidroquinona na 

amostra gel foi de 112 + 5 % mostrando que o método é adequado o suficiente para 

a determinação de HQ neste tipo de matriz. Para as amostras de creme manipulado 

e industrializado a faixa de recuperação foi de 84 a 106% porém o DPR foi alto, 

variando de 12 a 22%. 

 

5. 4 Aplicação do método 

 

 As amostras (n = 3) foram analisadas de acordo com a metodologia descrita 

no item 4.8, e os resultados são apresentados na Tabela 11. 
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             Tabela 11. Resultados quantitativos das análises de amostras 

Amostra 

Teor HQ 

Rotulado 

(% m/m) 

Teor HQ 

encontrado 

(% m/m) 

Erro (%) 

CMA 6,0 2,1 ± 0,4 65% 

CMB 6,0 2,2 ± 0,5 63% 

CIA 4,0 3,7 ± 0,4 7,5% 

CIB 4,0 2,8 ± 0,2 30% 

GI 4,0 3,8± 0,6 5% 

   

Em relação às amostras manipuladas (CMA e CMB) os valores apresentam-

se abaixo do descrito pelo fabricante, com erro de até 65% em relação ao original. 

Já as amostras industrializadas mostram-se próximas ao valor indicado pelo 

fabricante, com a exceção da amostra CIB. A amostra gel apresentou um erro em 

relação ao teor indicado de apenas 5%. 

Em estudo realizado por Calaça e pesquisadores (2011), os valores 

encontrados em amostras de cremes manipulados também foram abaixo do 

informado pelo fabricante, segundo o autor, provavelmente devido à falta de 

homogeneidade das amostras, também observada durante a realização do presente 

trabalho. 

Além disso, a embalagem e o armazenamento do produto têm fundamental 

importância para a manutenção da estabilidade do produto. De acordo com Frasson 

e Canssi (2008), a bisnaga metálica é o mais adequado para retardar o processo 

oxidativo da hidroquinona, pelo fato de proteger da luz e reduzir o contato com o ar.  

Como descrito no item 4.4, todas as amostras foram embaladas em bisnagas 

metálicas, com exceção à amostra CMA, embalada em tubo de plástico.e que 

apresenta menor período de validade, de apenas 1 mês. 

 Outro fator que deve ser considerado é a estabilidade do creme. De acordo 

com estudo realizado por Valle e Chiavegatto (2013), apenas cinco dias após a 

fabricação já foi observada mudança na coloração dos cremes, com exceção das 

amostras que continham como antioxidante metabissulfito de sódio ou vitamina C.  
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As amostras manipuladas não apresentavam no rótulo a indicação da 

presença de metabissulfito de sódio ou vitamina C. Em contrapartida, a amostra gel 

industrializada conforme descrito no rótulo contém metabissulfito de sódio, e as 

amostras de cremes industrializados contém metabissulfito de sódio e ácido 

ascórbico em sua formulação.  

O metabissulfito de sódio e a vitamina C são substâncias que, na presença de 

uma solução contendo íons ferro, podem atuar como interferentes. No entanto, um 

estudo realizado com Lima et al. (2016), mostra que para o metabissulfito de sódio, 

para atuar como interferente deve-se apresentar a uma concentração 50 vezes 

maior do que a hidroquinona. Porém, a concentração de metabissulfito de sódio 

usada como excipiente não ultrapassa o limite de 0,1% (VALLE, et al., 2013). Nessa 

concentração, a substância não interfere nos resultados.  

Sobre a vitamina C, em condições apropriadas, ela atua como redutor do 

Fe3+, assim como a hidroquinona. Porém, seu uso como excipiente está limitado em 

0,5% (VALLE, et al., 2013). Nessa concentração, a vitamina C é descartada como 

interferente. Além disso, comparando os potenciais de redução da hidroquinona e do 

ácido ascórbico (Figura 8), é confirmado que a reação do ferro ocorre 

preferencialmente pela oxidação com a hidroquinona, cujo potencial de redução é 10 

vezes maior que o potencial do ácido ascórbico. 

 

 

Figura 8. Reações de oxidação da hidroquinona e do ácido ascórbico. 
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Outro fator que leva a não interferência da vitamina C é o aquecimento 

durante a extração. Na temperatura usada, 60ºC, a vitamina C não é estável. 

Para as amostras gel, Lima et al. (2016) afirma ainda que para os outros 

excipientes atuarem como interferentes, é necessário que se apresentem em uma 

concentração 500 vezes maior do que a hidroquinona, o que não acontece. 

Kato et al (2010) em avaliação do teor de hidroquinona em dermocosméticos, 

afirmou que 40% das amostras analisadas apresentaram valor inferior ao indicado. 

Os autores atribuíram o erro ao manuseio da substância nos estabelecimentos 

magistrais, expondo à luz, umidade, e oxigênio, promovendo sua oxidação. 

Os problemas observados durante o procedimento da extração, 

principalmente nas amostras em creme, também pode ser um indicativo de que o 

procedimento de extração não foi adequado. Nesse caso, seria necessária a 

realização de novos testes de extração, seguidos de ensaios de recuperação, para a 

obtenção de melhores condições e resultados.  

Outro parâmetro observado durante a realização desse estudo, foi a 

comercialização dos produtos. As amostras industrializadas estavam de acordo com 

as normas da ANVISA no que se refere à concentração máxima de 4,0% e nas 

informações dirigidas ao paciente, conforme descrito no item 2.5. No entanto, foram 

adquiridas sem prescrição médica, necessária para a compra desse tipo de 

medicamento. 

Já as amostras manipuladas foram comercializadas com teor de hidroquinona 

acima do permitido, 6%. Apesar das amostras serem adquiridas com a mesma 

prescrição, a amostra CMA apresentou consistência, embalagem e validade 

diferentes da amostra CMB. A amostra CMA também não apresentou no rótulo 

informações ao paciente, como necessidade de refrigeração, e outras indicações 

recomendadas pela ANVISA, conforme descrito no item 2.5. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Em relação aos parâmetros analíticos de mérito, segundo os critérios da 

ANVISA (2003) o método espectrofotométrico apresentou ótima linearidade, 

sensibilidade e precisão, mesmo quando comparado a técnicas mais aprimoradas.   

O método é bastante simples, rápido e de custo acessível, mesmo quando 

comparado com o método volumétrico recomendado pela Farmacopéia que usa o 

sulfato cérico que apresenta custo mais elevado em relação aos reagentes utilizados 

neste trabalho. Outra vantagem deste método é a geração de rejeitos de baixo 

impacto ambiental. 

Quanto às amostras analisadas, observa-se que não há um controle de 

qualidade efetivo por parte das farmácias de manipulação. Desde a indicação 

médica, que ultrapassa o limite permitido pela ANVISA, até todo o processo de 

fabricação e envase.  

As duas amostras manipuladas que foram analisadas apresentaram-se fora 

de especificação. Durante a realização do trabalho, pode-se observar ainda 

diferenças entre as duas amostras, quanto à homogeneidade, consistência, 

embalagem e indicações de armazenamento destinadas ao consumidor. Além disso, 

podemos concluir que a falta de uma formulação adequada prejudica a qualidade do 

produto e por consequência a eficiência do tratamento. 

Em contrapartida, as amostras industrializadas apresentaram-se de acordo 

com indicado pelo fabricante e dentro dos limites de concentração recomendado 

pela ANVISA. Quando comparada às amostras manipuladas, nota-se que o uso de 

excipientes e embalagens adequadas são fatores de grande relevância para melhor 

qualidade e durabilidade do produto. 

É importante destacar que o método implementado apresentou-se promissor 

na aplicação em controle de qualidade de hidroquinona em géis dermatológicos. 

Porém, para aplicação em cremes dermatológicos é necessário a análise de um 

maior número de amostras, e a realização de novos testes de extração, visando 

obtenção de uma melhor exatidão do método. 
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