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Introdução

O  fármaco  cloridrato  de  propranolol  é 
utilizado no tratamento da hipertensão e é um dos 
agentes betabloqueadores com uso mais difundido.1 

A  determinação  deste  fármaco  segundo  normas 
oficiais2 é  realizada  por  espectrofotometria  de 
absorção  no  ultravioleta  e  visível  (UV/VIS)  ou 
cromatografia  líquida  de  alta  eficiência.  Porém, 
muitas  vezes,  estas  técnicas  não  atendem  as 
necessidades das indústrias farmacêuticas tendo se 
buscado  métodos  alternativas  para  o  controle  de 
qualidade  de medicamentos,  que  ofereçam  maior 
rapidez  na  análise,  mínimo  preparo  da  amostra, 
baixo  consumo de solventes e menor geração de 
resíduos. 

Deste  modo,  a  combinação  da 
espectroscopia  no  infravermelho  com  as 
ferramentas de análise multivariada permite,  além 
das  vantagens  acima,  melhorar  a  qualidade  dos 
resultados obtidos para misturas complexas tendo 
em  vista  a  ocorrência  de  informações  espectrais 
com sobreposição de sinais e o grande número de 
variáveis.3 Assim,  o objetivo  do presente trabalho 
foi  o  desenvolvimento  de  um  método  analítico 
alternativo  para  a  determinação  do  fármaco 
cloridrato  de  propranolol  em  formulações 
farmacêuticas,  através  da  utilização  de 
espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) com 
acessório sonda associada a métodos de regressão 
multivariados.

Resultados e Discussão

Utilizaram-se 35 amostras manipuladas no 
laboratório Obtiveram-se modelos de calibração por 
mínimos  quadrados  parciais  (PLS)  e  seleção  de 
variáveis  através  dos  algoritmos  por  mínimos 
quadrados  parciais  por  intervalo  (iPLS),  por 
exclusão  (biPLS)  e  por  sinergismo  (siPLS).  O 
melhor  modelo foi  obtido através da utilização do 
pré-processamento  centrado  na  média.  Utilizando 
os  dados  obtidos  através  do  acessório  sonda  o 
modelo  que  apresentou  melhor  capacidade 
preditiva  foi  aquele que utilizou o algoritmo siPLS, 
fornecendo uma  raiz  quadrada  do erro  médio  de 
validação cruzada (RMSECV) de 8.83 mg g-1 e uma 

raiz quadrada do erro médio de previsão (RMSEP) 
de 9.18 mg g-1 conforme a Tabela 1.
Tabela  1. Resultados estatísticos  obtidos para os 
diferentes modelos de calibração

Modelo R RMSECV 

(mg g-1)

RMSEP 

(mg g-1)
PLS 0,955 13,9 14,6
iPLS 0,972 10,9 10,3

biPLS 0,983 8,28 13,04
siPLS 0,982 8,83 9,18

Apesar do RMSEP do melhor modelo siPLS 
não  apresentar  diferença  significativa  quando 
comparado ao modelo global,  houve uma redução 
de  aproximadamente  40% no  seu  valor.  Logo,  o 
método  de  seleção  de  variáveis  mostrou-se  uma 
ferramenta  eficiente  na  redução  do  número  de 
variáveis  independentes  utilizadas  e,  a  partir  da 
comparação  dos  resultados  obtidos  pelo  melhor 
modelo  sIPLS  e  por  UV/VIS,  observou-se  boa 
concordância dos mesmos (>95%).

Além  disso,  a  metodologia  proposta 
apresentou variação dentro da faixa permitida (90 a 
110%) pela Farmacopéia Brasileira,  indicando que 
pode  ser  utilizada  no  controle  de  qualidade  do 
cloridrato de propranolol.

Conclusões

O  método  proposto  apresentou  maior 
rapidez nas suas análises, facilidade no manuseio 
das  amostras  e  instrumentos,  não  havendo  a 
necessidade  de  um  pré-tratamento  da  amostra  e 
geração  de  resíduos.  Além  disso,  a  informação 
analítica pode ser extraída ao máximo pela seleção 
de regiões espectrais mais relevantes baseadas nos 
menores erros de calibração e previsão.
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