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RESUMO 
 

A progesterona é um importante hormônio na reprodução de bovinos 

normalmente quantificado por radioimunoensaio. A cromatografia líquida 

acoplada à espectrometria de massa é uma alternativa que tem sido usada com 

menor frequência, que elimina os riscos associados ao manuseio de material 

radioativo. No presente estudo foi desenvolvido e validado métodos de 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas para a determinação 

dos níveis de progesterona em plasma bovino e meio aceptor (etanol: água 62,5: 

37,5 v/v), com acetado de medroxiprogesterona como padrão interno. E avaliou-

se a cinética de liberação de P4 incorporada em PCL. As amostras foram 

preparadas utilizando extração por precipitação proteica, e os extratos foram 

injetados diretamente no sistema cromatográfico. A separação cromatográfica 

foi realizada com pré-coluna Vanguard C18 e coluna BEH-C18 1,7µm e 100mm 

de comprimento usando metanol e gradiente de solução aquosa de ácido fórmico 

a 0,1% como fase móvel com taxa de fluxo de 0,3 ml / min. Utilizou-se fonte 

electrospray no modo positivo. Monitoramento de reação múltipla para o íon 

precursor quantificador de P4 (m / z 315) de m / z 97,0; e para IS (m / z 387,2) 

de m / z 327,0. Boa linearidade foi observada ao longo das faixas de 

concentração com uma regressão linear (1/x) nas duas matrizes. O método 

desenvolvido para matriz plasma bovino foi comparado com resultados de 

radioimunoensaio. As técnicas obtiveram alta correlação (i.e. 0,959) e não foi 

detectada diferença na média dos resultados comparando as duas técnicas de 

quanticação de progesterona (P <0,05). O método altamente seletivo proposto 

para quantificar P4 não requer derivatização de amostras, que é uma etapa 

corriqueira para a quantificação de hormônios esteróides. A cinética de liberação 

da P4 em PCL foi de 1ª ordem. Portanto, foi desenvolvido um método em CLUE-

EM/EM/ESI sensível, seletivo e reprodutível para quantificação de P4 em duas 

matrizes que é capaz de substituir o RIE. Também foi feito um piloto da liberação 

de P4 em PCL que pode servir como base para futuras etapas de 

desenvolvimento de dispositivos intravaginais de P4 com PCL. 

 
 
PALAVRAS CHAVES: progesterona, CLUE-EM, plasma bovino, validação, ESI, 
electrospray 
 

. 



 

ABSTRACT: 
 

Progesterone is an important parameter in bovine reproduction normally 

quantified by radioimmunoassay. Liquid chromatography coupled to mass 

spectrometry is an alternative that has been used much less frequently, which 

eliminates the risks associated with the handling of radioactive material. In the 

present study, liquid chromatography coupled to mass spectrometry for the 

determination of progesterone levels in bovine plasma and acceptor medium 

(ethanol: water 62.5: 37.5 v / v) with medroxyprogesterone acetate internal 

standard. And to evaluate the release kinetics of P4 incorporated in PCL. The 

samples were prepared using protein precipitation extraction technique, and the 

extracts were injected directly into the chromatographic system. 

Chromatographic separation was performed with Vanguard C18 pre-column and 

BEH-C18 column 1.7μm and 100mm length using methanol and aqueous 

solution gradient of 0.1% formic acid as mobile phase with flow rate of 0.3 ml / 

min. The electrospray source was used in the positive mode. Multiple reaction 

monitoring for the P4 quantification precursor ion (m/z 315) of m / z 97.0; and for 

IS (m/z 387.2) m/z 327.0. Good linearity was observed along the concentration 

bands with a linear regression (1/x) in the two matrices. The method developed 

for bovine plasma matrix was compared with radioimmunoassay results. The 

techniques obtained high correlation (i.e., 0.959) and no difference was detected 

in the mean of the results comparing the two progesterone quantification 

techniques (P<0.05). The highly selective method proposed here for 

quantification of P4; does not require derivatization of samples, which is a 

common step for the quantification of steroid hormones. The release kinetics of 

P4 in PCL was of the first order. Therefore, a sensitive, selective and reproducible 

UPLC MS/MS-ESI method was developed for P4 quantification in two matrices 

that is able to replace the RIE. A pilot for the release of P4 in PCL has also been 

made, which can serve as a basis for future stages of development of intravaginal 

P4 devices with PCL. 

 

KEYWORDS: progesterone, UPLC-MS/MS, bovine plasma, validation, ESI, 

electrospray. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A progesterona é um hormônio sexual fundamental na regulação e 

funcionamento do sistema reprodutor feminino de bovinos. Esse hormônio é 

produzido principalmente pelo corpo lúteo após o processo ovulatório. Este 

hormônio possui várias funções fisiológicas como exemplo, a inibição do estro e 

do pico pré-ovulatório; o preparo e a manutenção de uma nova gestação, entre 

outras (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 

Tanto a progesterona quanto outros progestágenos são fármacos 

amplamente utilizados nas biotécnicas reprodutivas de bovinos que fazem uso 

da necessidade de sincronização do ciclo estral. Dentre as biotécnicas 

reprodutivas, a inseminação artificial (IA) é uma das principais técnicas utilizadas 

em todo o mundo para disseminar a genética desejável entre os rebanhos 

bovinos, tanto de corte, quanto de leite. A maior implementação de IA nos 

rebanhos de bovinos é muito recente e deve-se principalmente ao uso de 

protocolos que permitem a IA sem a necessidade de detecção do estro, 

geralmente referida como inseminação artificial de tempo fixo (IATF) (BÓ et al., 

2016). Existem, atualmente, dois subgrupos de protocolos de IATF utilizados em 

bovinos; protocolos à base de hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) e 

baseados em estradiol, ambos combinados com dispositivos liberadores de 

progesterona (P4) para sincronização estral (BÓ et al., 2016).  

Dentre os diferentes protocolos de sincronização de ciclos estrais, os 

dispositivos de liberação controlada de P4 são utilizados durante um período que 

varia entre 5 e 14 dias, reduzindo a secreção de GnRH (NEVES et al., 2010). Os 

implantes intravaginais ou subcutâneos disponíveis atualmente para o controle 

estral de bovinos compreendem matrizes poliméricas, contendo P4 

homogeneamente dispersa, os quais em sua maioria são de silicone, um 

polímero sintético que embora apresente biocompatibilidade não é 

biodegradável (RATHBONE, et al., 2002). Segundo os autores, após seu uso o 

dispositivo de silicone deve ser removido e não pode ser reutilizado 

(RATHBONE, et al., 2002). Apesar de serem empregados em menor quantidade, 

outros polímeros biodegradáveis também podem ser utilizados para confecção 

de dispositivos de liberação de P4, os quais podem ser sintéticos ou naturais, ou 

mesmo de origem orgânica ou inorgânica (RATHBONE, et al., 1998). Entre eles 
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estão por exemplo, o PLA (ácido poli-láctico), o PCL (poli-ε-caprolactona), o PHB 

(polihidroxibutirato), os polifosfatos, dentre outros (PIMENTEL, et al., 2017; 

BILHALVA, et al., 2017; DE GRAAFF e GRIMARD, 2017).  

No que tange à parte farmacotécnica, objetivo do desenvolvimento dos 

dispositivos liberadores de P4 não se restringe apenas em fornecer um perfil de 

liberação sustentada do fármaco mais adequado, que também seja fácil 

aplicação e manuseio na vaca (NEVES et al., 2010). Para que o desenvolvimento 

tecnológico ocorra a contento, métodos analíticos quantitativos confiáveis devem 

ser utilizados em pontos críticos das etapas de desenvolvimento tecnológico. 

Dentro desse contexto, para subsidiar o futuro desenvolvimentos de implantes 

vaginais para controle do ciclo estral de bovinos, a presente dissertação tem por 

objetivo desenvolver e validar dois métodos analíticos por espectrometria de 

massas (i.e. matriz plasma bovino e meio dissolutor) e avaliar a cinética de 

liberação de P4 incorporada em PCL. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Progesterona 
 

O progestágeno natural mais conhecido é a progesterona. As ações da 

progesterona em bovinos incluem a regulação da maturação dos oócitos e o 

controle da ovulação; preparação da mucosa uterina à recepção do zigoto; 

crescimento da glândula mamária e glândulas endometriais; manutenção da 

gestação; quiescência miometrial; minimiza a liberação de GNRH da hipófise e 

do ciclo sexual; efeito antagônicos aos estrógenos; e outros efeitos periféricos 

ao eixo reprodutivo (EMEA, 1999; MANN; LAMMING, 2001; COLAZO et al., 

2007).  

A progesterona é um hormônio esteroidal naturalmente produzido por 

bovinos ao longo de sua vida. A sua taxa de produção endógena é extremamente 

dependente da condição fisiológica do animal, portanto, em condições normais, 

o nível plasmático de P4 varia entre 0,2 e 8 ng/ml durante o ciclo estral, enquanto 

que durante a gestação os valores variam entre 8 a 12 ng/ml (EMEA, 1999).  

Em bovinos, a progesterona é produzida principalmente no corpo lúteo, 

localizado no ovário e, sob condições específicas, em menores quantidades na 

placenta e glândula adrenal (GOMES e ERB, 1966; MEYER, 1994). Esse 

esteroide, é um dos vários hormônios que regulam o ciclo estral bovino, a citar 

também o estradiol, advindo dos folículos ovarianos, o hormônio liberador de 

gonadotrofinas (GnRH) produzido no hipotálamo, os hormônios folículo-

estimulante (FSH) e luteinizantes (LH) de origem adenohipófise, e a 

prostaglandina F2α uterina (HAFEZ e HAFEZ, 2004).  

De acordo com Roche (1996) o ciclo estral do bovino ocorre em 

decorrência de ações estimulatórias (retroalimentação positivo) ou inibitórias 

(retroalimentação negativo) entre a produção dos hormônios envolvidos no 

processo, por exemplo, a elevação da concentração da progesterona plasmática 

modifica o padrão de liberação de LH e de estradiol. Portanto, todos os 

hormônios envolvidos no controle do ciclo estral podem sofrer amplas variações 

de concentrações plasmáticas ao longo dos 21 dias do ciclo estral (figura 1), o 

que permite sua classificação em três fases distintas: fase folicular, fase 

periovulatória e fase lútea ou luteínica.   
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Figura 1: Representação esquemática do padrão de secreção do hormônio 

folículo-estimulante (FSH), hormônio luteinizante (LH) e progesterona (P4); e o 

padrão de crescimento de folículos ovarianos durante o ciclo estral em bovinos. 

Folículos saudáveis em crescimento são sombreados em amarelo, os folículos 

atrésicos são sombreados em vermelho. Fonte: FORDE, et al., 2011, com 

adaptações). 

 

Na fase folicular do ciclo a progesterona encontra-se em concentrações 

baixas, devido à regressão do corpo lúteo do ciclo anterior que não foi fecundado 

(STEVENSON, 2007). Com a queda nos níveis de progesterona, o efeito de 

retroalimentação negativa exercida no hipotálamo desaparece e começa a 

aumentar a frequência pulsátil tanto de FSH quanto de LH, o que estimula o 

crescimento folicular para além de sua senescência (FRANDSON et al., 2009).  

Na fase periovulatória níveis de progesterona encontram-se em níveis 

basais, enquanto que os de estradiol aumentam significativamente em 

decorrência do crescimento folicular. A rápida elevação do estradiol induz a alta 

liberação simultânea de GnRH, pelo hipotálamo, o qual promove uma elevação 
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na frequência e intensidade de liberação de LH pela hipófise, fato este que induz 

a ovulação do folículo ovariano dominante e de maior tamanho (AUSTIN et al., 

2002). O aumento do LH plasmático começa após a manifestação clínica dos 

primeiros sinais de estro do animal (LUCY, 2006). Neste contexto, o LH é 

geralmente considerado como a principal gonadotropina responsável para a 

ovulação (CORDEIRO et al., 2009). Por sua vez, a frequência e a concentração 

de FSH liberados pela hipófise aumentam em algumas horas após o pico de LH, 

relacionando-se ao início da primeira onda folicular pós ovulatória 

(STEVENSON, 2007). Após a ovulação na fase periovulatória, os níveis de 

progesterona aumentam devido à formação do corpo lúteo, o que impede a 

grande produção de estrogênio folicular e por consequência um pico pré 

ovulatório de LH, em suma a progesterona tem a função fisiológica de impedir a 

ovulação fora da fase periovulatória (FRANDSON et al., 2009).  

Durante a fase luteínica, as concentrações de progesterona permanecem 

elevadas e as ondas recorrentes de desenvolvimento folicular, de forma cíclica, 

continuam a ser iniciadas e crescer discretamente pela liberação de FSH da 

hipófise anterior (SARTORI, 2011). Entretanto, esses folículos durante a fase 

luteínica do ciclo estral não ovulam em decorrência da ausência de uma onda 

pré-ovulatória da LH (STEVENSON, 2007). Nessa fase a progesterona possui 

papel dominante do ciclo estral, pela retroalimentação negativa sobre a hipófise, 

permitindo apenas a secreção de pulsos de LH de maior amplitude, mas com 

menor frequência, que são inadequados para a ovulação do folículo dominante 

(LONERGAN, 2011). Em caso de prenhez, o corpo lúteo é mantido, os níveis de 

progesterona permanecem elevados durante toda a gestação, enquanto que o 

reaparecimento do cio é bloqueado. Na ausência do embrião, o corpo lúteo é 

induzido a degenerar pela ação da PGF2α e um novo ciclo estral se inicia 

(FRANDSON et al., 2009). Com a regressão do corpo lúteo, os níveis de 

progesterona diminuem, significando o final da fase lútea e o reinício da fase de 

folicular (AUSTIN et al., 2002). 

A progesterona possui o nome químico Pregna-4-ene-3,20-diona, peso 

molecular = 314g/mol e fórmula molecular C21H30O2 (figura 2). A substância 

sintética, mas bioidêntica, é caracterizada por um pó branco de baixa toxicidade 

que possui ponto de fusão de 121°C, além de ser estável na presença de 

oxigênio. A progesterona é insolúvel em água e é solúvel em álcool, acetona, 
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dioxano, ácido sulfúrico concentrado; moderadamente solúvel em óleos vegetais 

(PUBCHEM, 2018). 

 
 

Figura 2 : Estrutura química da progesterona (fonte: PUBCHEM, 2018) 

 

A progesterona sintética é utilizada na medicina veterinária em 

medicamentos para fins terapêuticos, como em distúrbios do sistema 

reprodutivo, incluindo a interrupção da gestação e para controlar o ciclo estral 

dos animais para a utilização de biotécnicas reprodutivas como a inseminação 

artificia, transferência de embrião ou a fertilização in vitro (CORRÊA et al., 2008; 

EMEA, 1999). 

 
 

2.2. Dispositivos de progesterona 
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De acordo com Rathbone e Gurny (2000), o primeiro produto de controle 

do cio de ação prolongada contendo um progestágeno ficou disponível para os 

pecuaristas em meados da década de 1960 (uma esponja de poliuretano 

embebida de acetato de medroxiprogesterona para uso em ovelhas). Em 

seguida, houve o desenvolvimento de um dispositivo de silicone espiral 

impregnado com progesterona, comercialmente chamado de PRID, para uso em 

bovinos. Desde então, vários implantes de silicone impregnados com 

progesterona surgiram no mercado, sejam eles subcutâneos ou intravaginais. 

Em decorrência da elevada aceitabilidade de mercado e do alto valor agregado, 

as décadas de 80 e 90 foram marcadas pelo lançamento de inúmeros de 

implantes intravaginais de progesterona como por exemplo o CIDR®, PRID-

delta®, CueMate®, TRIU-B®, CRONIPRES®, Cue-Mare®, DIB®, Sincrogest®, 

Primer®, PCL Intravaginal Insert® (DOS SANTOS, et al.2011; AZEVEDO, et al., 

2014; HANLON e FIRTH, 2012; BÓ, et al., 2013; DE CASTRO, et al., 2011; DA 

SILVA, et al., 2017; RATHBONE e GURNY, 2000). Alguns desses dispositivos 

aparecem na figura 3. 
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Figura 3: Exemplos de dispositivos intravaginais de progesterona: (A) CIDR® 
1380 (1,38 g de progesterona, Zoetis). (B) Cue-Mate® (1,56 g de progesterona, 
Vetoquinol). (C) PCL Intravaginal Insert (1,38 g de progesterona, Zoetis). (D) 
PRID® (1,55 g de progesterona, CEVA). Fonte: RATHBONE e GURNY, 2000, 
com adaptações.  

 

Embora as formas desses dispositivos sejam bastante diferentes, seu 

design deve suportar as mesmas funcionalidades que são: fácil inserção; baixo 

desconforto para o animal; ausência de irritação; manutenção plasmática da 

progesterona em concentrações superiores a 2 ng/mL durante o período do 

tratamento; e queda acentuada na concentração plasmática do hormônio após 

a sua retirada (CAPPADORO e LUNA, 2015; DE GRAAFF e GRIMARD, 2018). 

De acordo com Rathbone e Gurny (2000), existem poucas diferenças entre os 

dispositivos intravaginais existentes com progesterona para bovinos, e todos têm 

que fornecer níveis plasmáticos de progesterona dentro das concentrações 

fisiológicas dos animais, resultando em eficácia e segurança para humanos 

(resíduo) e animais. 
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Nos sistemas de produção de ruminantes, a progesterona é 

essencialmente utilizada para controlar o ciclo estral dos animais. Dentre as 

aplicações mais crescentes de seu uso estão os protocolos de inseminação 

artificial de tempo fixo (IATF), os quais são amplamente utilizados em todo o 

mundo por representarem importante ferramenta de gerenciamento reprodutivo 

para melhoria da eficiência reprodutiva e da rentabilidade dos rebanhos leiteiros 

e de corte comerciais (NORMAN et al., 2009). 

De acordo com Rathbone e Gurny (2000), os primeiros dispositivos 

intravaginais impregnados com progesterona, PRID® e CIDR®, foram 

formulados para tratamentos com duração de 12 a 14 dias. Em decorrência de 

descobertas fisiológicas recentes, novos protocolos de IATF foram 

desenvolvidos, sempre reduzindo este período de uso do dispositivo no animal. 

Esses novos tratamentos utilizam concomitantemente outros hormônios e 

apresentam duração de tratamento reduzida (7 e 8 dias) e melhores índices de 

fertilidade. Por esta razão, o dispositivo CIDR® contendo inicialmente 1,9 g de 

progesterona, originalmente utilizado por um período de tratamento de 12 dias, 

foi reprojetado na década de 1990 para um tratamento de 7 dias, permitindo a 

redução do conteúdo de progesterona para 1,38 g em alguns países. Mais 

recentemente, foram desenvolvidos protocolos que propõem tratamentos com 

duração de 5 dias (RATHBONE e GURNY, 2000; DE GRAAFF e GRIMARD, 

2018). Isso permitiu a redução ainda maior da quantidade de progesterona 

utilizada nos dispositivos, com queda do custo unitário e mitigação de impacto 

ambiental ao longo do ciclo de vida do produto (DE GRAAFF e GRIMARD, 2018). 

Outra solução que pode potencializar a redução do custo de fabricação 

dos dispositivos é a utilização de polímeros alternativos, pois o silicone é um 

material relativamente caro, não é biodegradável, seu descarte após o uso 

requer queima ou enterramento e propicia carga residual pós uso de até 60% de 

progesterona (CAPPADORO e LUNA, 2015; DE GRAAFF e GRIMARD, 2018). 

O emprego de polímeros termoplásticos para confecção de dispositivos 

de liberação controlada pode oferecer o benefício de uma fabricação mais 

eficiente, além de terem a opção de materiais biodegradáveis. Em um estudo 

comparativo, Bunt e colaboradores (1999) usaram o polímero poli-ɛ-caprolactona 

(PCL) combinado com progesterona e o administraram por 7 dias em vacas. Eles 

compararam esse dispositivo com o implante de silicone não biodegradável 
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CIDR-B®, administrado por 7 dias. Ambos tinham impregnados a concentração 

de 10% p/p de progesterona. O dispositivo PCL foi capaz de manter 

concentrações plasmáticas de progesterona semelhante em comparação com o 

dispositivo de silicone durante o período analisado (BUNT et al., 1999). No ano 

subsequente, o implante intravaginal de PCL recebeu aprovação de registro nos 

mercados da Nova Zelândia e da Austrália, com base no fato de ser um produto 

genérico equivalente ao implante de silicone CIDR® 1380 (RATHBONE e 

GURNY, 2000). 

Cappadoro e Luna (2015) além de modificar o polímero, também 

trabalharam na forma para produzir um dispositivo intravaginal helicoidal feito de 

copolímeros de acetato-vinilo de etileno (EVA) e fabricado usando tecnologia de 

coextrusão. Este dispositivo apresentou excelentes propriedades de retenção 

vaginal não causou vaginite de contato durante o uso, um problema recorrente 

em protocolos de controle estral com implantes vaginais. 

 

2.3. Métodos de quantificação a progesterona em plasma bovino 
 

A quantificação de progesterona em plasma bovino é utilizada na área 

de reprodução animal e é de grande importância no entendimento de variações 

fisiopatológicas do ciclo estral bovino e no suporte ao desenvolvimento de 

medicamentos e biotécnicas reprodutivas. As metodologias utilizadas para 

quantificar esse hormônio foram se adequando ao longo do tempo com o avanço 

da tecnologia. Existem diversas técnicas disponíveis atualmente, entre elas 

estão os imunoensaios, como os enzimaimunoensaios, a quimiluminescência e 

os radioimunoensaios; e os métodos cromatográficos (LOPES, et al., 2015). 

Sendo os mais sensíveis os radioimunoensaios e a cromatografia acoplada a 

espectrometria de massas que são o foco dessa revisão em decorrência de 

vantagens ou maior aplicação (LOPES, et al., 2015). 

2.3.1. Radioimunoensaio 
 

Na reprodução bovina, a dosagem plasmática da progesterona por 

radioimunoensaio (RIE) é um dos métodos analíticos mais empregados em 

experimentação animal. É utilizado em estudos de avaliação de efeito das 
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concentrações plasmáticas de progesterona no momento do IATF, na avaliação 

das taxas de fertilidade e, para examinar os fatores de risco associados às 

concentrações plasmáticas de P4 que comprometem a fertilidade em vacas 

leiteiras submetidas a protocolos baseados em GnRH, para estudos de 

fisiopatologia e estresse térmico, ou mesmo, para o desenvolvimento de novos 

produtos e protocolos de controle do ciclo estral  (COLAZO et al., 2017; 

ULUBURI et al., 2017; WERVEN et al., 2013; RIVERA, et al., 2011; 

HUGENTOBLER et al., 2010; HOOLAND, et al., 2018). 

Os primeiros RIEs foram descritos por Yalow e Berson (1960), que 

receberam o Prêmio Nobel por esse trabalho, quando desenvolveram ensaios 

radioimunológicos para insulina. Na mesma época, Roger Ekins (1960) também 

publicou seu trabalho sobre a determinação da tiroxina sérica usando um ensaio 

de ligação competitiva. E durante cerca de 30 anos, as metodologias 

predominantes utilizadas para medir os níveis circulantes de hormônios 

esteroides foram por RIEs convencionais (STANCZYK e CLARKE, 2010). 

A técnica de RIE permite a quantificação de ampla gama de moléculas 

de importância biológica e clínica. O RIE, como o nome indica, alcança 

sensibilidade pelo o uso de radionuclídeos e especificidade por reações 

imunoquímicas, assegurando precisão, especificidade e sensibilidade (ZAIDI e 

KAMAL, 1993). 

A molécula indicadora ou marcador é rotulada com um radioisótopo 

quantificado por instrumentos que detectam eventos de decaimento radioativo 

(ABBAS e LICHTMAN, et al., 2017). A técnica baseia-se no princípio da diluição 

dos isótopos, juntamente com o uso de um anticorpo específico para se ligar a 

porção da substância a ser medida. Se um hormônio (antígeno) é misturado com 

anticorpo específico para essa substância, uma interação ocorrerá, formando um 

complexo antígeno/anticorpo que é quimicamente diferente do antígeno ou do 

anticorpo. Subsequentemente, o antígeno marcado radioativo é adicionado e 

compete com os antígenos da amostra pelo anticorpo. Um anticorpo secundário 

específico para os anticorpos da substância da amostra é adicionado e forma 

complexos com os anticorpos que ficam no fundo do poço, separando os da 

solução. Subsequentemente, a centrifugação forma um pellet contendo 

antígenos de amostra, antígenos radioativos, anticorpos complementares e 

secundário. A concentração dos antígenos da amostra pode então ser 
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determinada medindo a radioatividade do pellet formado (figura 4) (ZAIDI e 

KAMAL, 1993). A quantidade do hormônio radioativo que se liga é inversamente 

proporcional à concentração do hormônio não radioativo a ser dosado, ou seja, 

quanto maior a concentração do antígeno presente na amostra, menor será 

radiação obtida (JAFFE, 1978). 

 

Figura 4: Esquema do princípio da técnica de RIE. Fonte: ALHABBAB, 2018, 
adaptado. 
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Apesar de ser uma técnica amplamente utilizada, os RIEs de esteroides 

apresentam inúmeras desvantagens: requerem volumes de amostra 

relativamente grandes, especialmente quando o esteroide está presente em 

concentrações baixas; ser possível apenas a determinação de um único 

esteroide a cada análise, aumentando o custo e o tempo da análise por amostra 

dosada (STANCZYK e CLARKE, 2010); utilizar isótopos radioativos, os quais 

necessitam de laboratórios com licença especial, bem como de instalações 

adequadas para manipulação e descarte, ocasionando perigo de exposição à 

radiação, exigência de equipamentos caros para a detecção da radioatividade, 

como contadores de radiações gama (LOPES, et al., 2015; STANCZYK e 

CLARKE, 2010); e a necessidade de acumular múltiplas amostras para 

realização do teste, uma vez que o utilizam radioisótopo com tempo de 

decaimento relativamente curto, como por exemplo o I125, que possui decaimento 

de 59 dias (BURDON et al., 1990). 

 

2.3.2. Cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas 
 

Na década de 1980 começou-se a introduzir a técnica de cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) na área de endocrinologia. (ACKERMANN, et 

al., 2006) O acoplamento da cromatografia líquida com a espectrometria de 

massas (CL-EM) tornou-se mais difundido após o desenvolvimento da ionização 

por eletronebulização (ESI do inglês electrospray ionization) por Fenn e 

colaboradores em 1988; este desenvolvimento foi honrado por uma parte do 

Prêmio Nobel de Química em 2002 (VOGESER e PARHOFER, 2007). 

Instrumentos comerciais de CL-EM para uso rotineiro começaram a ser 

disponibilizados durante a década de 1990 (ACKERMANN, et al., 2006 A). É 

demonstrado nos últimos dez anos que essa técnica é um padrão confiável para 

aplicação clínica e pesquisa em campos como monitoramento, identificação e 

quantificação segura de fármacos e hormônios; triagem neonatal e diagnósticos 

toxicológicos; resíduos em alimentos (FERNANDES, et al., 2011; KOAL, 2012). 

Em termos gerais, o desempenho do instrumento melhorou significativamente 

no início do século XXI devido a melhorias na tecnologia e houve ganhos de até 

10 vezes na sensibilidade do instrumento (KEEVIL, 2013). 
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Para a quantificação de esteroides em plasma humano, os sistemas CL-

EM já foram utilizados com sucesso para: quantificação simultânea de múltiplos 

esteroides sem derivatização (JANSEN et al., 2007); para a quantificação 

simultânea de caproato de 17-hidroxiprogesterona, 17-hidroxiprogesterona e 

progesterona (ZHANG et al., 2008) ou para monitorar os níveis plasmáticos de 

acetato de medroxiprogesterona e progesterona (AUGUSTINE et al., 2014). Por 

sua vez, tanto em plasma de camundongos (PETI et al., 2018) quanto de ratos 

(SASAKI et al., 2014), os hormônios esteroides circulantes, dentre eles a 

progesterona, foram determinados por CL-EM; e em bovinos, apenas um único 

artigo foi identificado para a quantificação da progesterona em plasma bovino 

por CL-EM, o qual foi otimizado e comparado com RIE, mostrando-se igualmente 

eficiente para este fim (FERNANDES et al., 2011). 

A separação por cromatografia líquida antes da análise no espectrômetro 

de massas é uma etapa crítica, uma vez que ela deve efetivamente separar 

moléculas da mesma massa (isobares) e potencialmente podem ter os mesmos 

fragmentos (DUFOUR-RAINFRAY et al., 2015). Este passo é muito 

frequentemente realizado graças às colunas apolares de sílica (C8, C18) junto 

com a utilização de cromatografia líquida de ultra eficiência (CLUE) que permite 

ganho de sensibilidade, resolução, velocidade separação e consumo de solvente 

(DUFOUR-RAINFRAY et al., 2015).  

No espectrômetro de massas as moléculas são identificadas e 

quantificadas por determinação direta da massa molecular e padrões de 

fragmentação (HOFFMAN e STROOBANT, 2007). Um espectro de 

espectrometria de massas exibe valores de massa/carga (m/z) em função da 

abundância dos íons detectados. Essa técnica é baseada em três processos 

básicos: geração de íons, transporte e seleção de íons no espaço em um 

ambiente de alto vácuo, tipicamente de acordo com a sua m/z e detecção de 

íons (STANCZYK, 2010).  

De forma geral, existem diversos tipos de espectrômetros de massas, com 

variados tipos de fonte e analisadores de massa, cujos os princípios de 

funcionamento são distintos. As fontes de ionização possuem particularidades 

para cada analito, como mecanismo de ionização e intensidade de ionização 

distintos. A seleção do método de ionização é baseada nas propriedades da 

amostra. (HOFFMAN e STROOBANT, 2007). Em relação aos espectrômetros 
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de massa usados para dosagens de esteróides, eles consistem principalmente 

de uma fonte de ionização, um triplo quadrupolo e um detector (DUFOUR-

RAINFRAY et al., 2015). Os tipos de ionização comumente usados na análise 

de esteróides são ionização por eletronebulização (ESI do inglês electrospray 

ionization), ionização química à pressão atmosférica (APCI do inglês atomic 

pressure chemical ionization) e fotoionização à pressão atmosférica (APPI do 

inglês atmospheric pressure photoionization) (DUFOUR-RAINFRAY et al., 

2015).  

A ionização da molécula pela fonte ESI ocorre através da adição de um 

pequeno cátion ou ânion à molécula do analito. No modo de ionização positiva, 

a carga positiva pode ser transferida para um analito por adição de um próton ou 

agregação com um íon sódio ou uma molécula carregada positivamente 

presente no solvente (por exemplo, amónio) (STANCZYK, 2010). O feixe de íons 

gerado pela fonte ESI é continuamente transferido para a região de vácuo do 

espectrômetro de massa (GOUVEIA, et al., 2013). É uma técnica capaz de 

analisar compostos de baixo e alto peso molecular, possui excelente 

reprodutibilidade e capacidade quantitativa, alta sensibilidade, preparação da 

amostra simples, receptividade à automação, ionização branda e a analise sofre 

menor efeito da matriz (GOUVEIA, et al., 2013).  

Na fonte APCI a solução da amostra contendo analito é nebulizada sem 

carregar as gotículas por aplicação de gás de nebulização e calor. Um pino 

eletricamente carregado é posicionado dentro do aerossol, formando uma coroa 

de plasma ao redor dele (VOGESER e PARHOFER, 2007). As moléculas do 

solvente são carregadas por este plasma e está carga elétrica é transferida para 

as moléculas do analito (VOGESER e PARHOFER, 2007). Na maioria dos 

instrumentos CLAE-EM, as configurações das ionizações ESI e APCI podem ser 

alteradas com relativa facilidade (VOGESER e PARHOFER, 2007). A APCI 

fornece um intervalo dinâmico maior que o ESI, ou seja, ela possui capacidade 

de ionizar moléculas de polaridade média a apolares (GOUVEIA, et al., 2013). 

Além disso é considerada robusta, fácil de operar e relativamente tolerante a 

concentrações de tampão mais altas (GOUVEIA, et al., 2013). No entanto, é uma 

técnica sensível à massa do analito, e não sensível à concentração do mesmo 

(GOUVEIA, et al., 2013). A fonte APPI é uma técnica que aplica luz 

monocromática de alta intensidade para auxiliar na ionização (DUFOUR-
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RAINFRAY et al., 2015). A APPI é mais adequada para a ionização de 

compostos mais hidrofóbicos, embora a adição de dopantes (compostos 

absorventes de luz) seja frequentemente necessária para que esta técnica seja 

verdadeiramente eficaz (HOFFMAN e STROOBANT, 2007; LIU, 2012).  

Dependendo da metodologia as fontes ESI, APCI ou APPI permitem a 

ionização direta dos compostos sem a necessidade de derivatização química 

prévia (ZAIKIN e HALKET, 2006). Contudo, existem casos, onde a derivatização 

é utilizada para melhorar o processo de ionização, principalmente para 

esteroides que apresentam concentração fisiológicas baixas (ZAIKIN e HALKET, 

2006).  

Após a ionização das moléculas, o feixe de íons obtido é dirigido para os 

analisadores de massas dentro do equipamento que servem para focar e 

manipular os íons. O analisador mais comumente usado para análise 

quantitativa de esteroides é baseado na teoria quadrupolar (VOGESER e 

PARHOFER, 2007). Um quadrupolo linear é formado por quatro hastes de metal 

que são instaladas em orientação paralela; o feixe de íons é guiado em campos 

elétricos que são gerados dentro da região delimitada pela configuração da haste 

(KEEVIL, 2013). Tensões de radiofrequência e de corrente contínua são 

aplicadas às hastes de modo que somente íons com relação distinta de massa 

molecular para carga molecular (m / z) terão trajetórias estáveis e passem pelo 

quadrupolo enquanto todas as outras moléculas são forçadas fora do quadrupolo 

e neutralizadas (VOGESER e PARHOFER, 2007). Portanto, o quadrupolo deve 

ser mais corretamente considerado como um filtro de “filtro de massa” ou “filtro 

de m/z”. As tensões aplicadas ao quadrupolo podem ser variadas com o tempo, 

de tal forma que “varredura” é possível; por exemplo, a m/z “permitida” do 

quadrupolo pode variar de 50 m/z a 2.000 m/z dentro de um segundo (VOGESER 

e PARHOFER, 2007). Durante esse segundo, a informação de massa espectral 

pode ser obtida a partir de todos os compostos que entram na fonte de íons 

(VOGESER e PARHOFER, 2007). 

O triplo quadrupolo é um espectrômetro de massas sequencial composto 

por três quadrupolos colocados em série e cada um deles tem função separada: 

o primeiro (Q1) é usado para varrer todo o intervalo e seleciona os íons de 

interesse de acordo com suas proporções m/z (íon precursor); o segundo (Q2), 

também conhecido como célula de colisão, focaliza e transmite os íons enquanto 
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introduz um gás de colisão (argônio ou hélio) no caminho de voo dos íons 

selecionados gerando fragmentados (íons filhos); o terceiro (Q3) serve para 

analisar os fragmentos gerados na célula de colisão (Q2) (figura 5) (KEEVIL, 

2013).  

 

 

Figura 5: Esquema do fundamento do analisador de massas triplo quadrupolo. 
No primeiro quadrupolo (Q1) o ion precursor é selecionado, a fragmentação íon 
ocorre no segundo quadrupolo (Q2) e os fragmentos com melhor resolução são 
monitorados no terceiro quadrupolo (Q3). Fonte: HÜBSCHMANN, 2015, 
adaptado. 

 

O uso desses três quadrupolos é chamado de espectrometria em tandem. 

Os íons filhos assim classificados são direcionados para o detector. O 

acompanhamento de várias transições iônicas pai/filho constitui o modo de 

análise em MRM (monitoramento de reações múltiplas). Software (como o 

Analyst® ou MassLynx®) pode processar dados obtidos no modo MRM 

(DUFOUR-RAINFRAY et al., 2015). 

 
2.4. Validação de métodos analíticos  

 

 A validação de um método visa demonstrar que um procedimento 

analítico corresponde aos objetivos propostos, ou seja, que ele possa atender 

aos critérios de aceitação preconizados por parâmetros de desempenho 

avaliados. Além disso, também tem com objetivos garantir a qualidade 

metrológica dos resultados analíticos, conferindo-lhes rastreabilidade, 

comparabilidade e confiabilidade para a tomada de decisões (MAPA, 2011a). 
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De acordo com o International Conference Harmonization (ICH) (1996) a 

validação de procedimentos analíticos se divide em 4 tipos mais comuns de 

procedimentos analíticos: teste de identificação, testes quantitativos de conteúdo 

de impurezas, testes de limites para controle de impurezas e testes quantitativos 

da fração ativa em amostras de fármacos ou produto ou outro (s) componente 

(s) selecionado (s) no medicamento. 

A validação de um procedimento analítico deve ser demonstrada por 

intermédio de ensaios de laboratório com padrões e amostras similares ou 

idênticas aos produtos que serão analisados rotineiramente (MAPA, 2011a). 

Internacionalmente, a principal regulamentação dos procedimentos analíticos 

para validação de um método é normatizada pelo ICH. Para alcançar a 

harmonização em aplicações na área farmacêutica, representantes da indústria 

e agências reguladoras dos Estados Unidos, Europa e Japão definiram 

características de validação, requisitos e metodologia para validação de métodos 

analíticos (KAZUSAKI, et al., 2012). De uma forma geral, o ICH está em 

concordância com Food and Drug Administration (FDA), a International 

Organization for Standardization (ISO) e a International Cooperation on 

Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary 

Medicinal Products (VICH, 2015). 

No Brasil, existem três agências que regulamentam os procedimentos a 

serem adotados durante a validação do método analítico, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização 

e Qualidade Industrial (INMETRO) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). A regulamentação de procedimento de validação para 

medicamentos de uso veterinário é feita somente pelo MAPA.  

Para validar um método analítico, é preconizado a realização das etapas: 

seletividade, linearidade, precisão, limite de detecção, limite de quantificação, 

exatidão e robustez (ICH, 1996; MAPA, 2011b). 

 

2.4.1. Seletividade  
 
 Seletividade é a propriedade de um sistema de medição, utilizado com um 

procedimento de medição especificado, segundo a qual o sistema fornece 

valores medidos para uma ou várias repostas ou sinais, tal que os valores de 
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cada mensurados sejam independentes uns dos outros ou de outras grandezas 

associadas ao fenômeno, corpo ou substância em estudo. É um dos primeiros 

critérios a serem avaliados em um método analítico (ICH, 1996; MAPA, 2011a). 

 

2.4.2.  Linearidade  
 

Linearidade e a capacidade de o procedimento produzir resultados 

diretamente proporcionais a concentração do analito na amostra, dentro de um 

intervalo especificado (MAPA, 2011a). 

A faixa de trabalho linear da curva de calibração deve, necessariamente, 

contemplar a faixa de concentração esperada para a amostra de ensaio. Sempre 

que possível, o valor esperado para a amostra de ensaio deve se situar em torno 

do centro da curva de calibração (ICH, 1996; MAPA, 2011a).   

 A curva de calibração só é considerada aceitável após a avaliação do 

coeficiente de colinearidade, a cedasticidade dos dados e a presença de valores 

discrepantes (MAPA, 2011).  

2.4.3.  Precisão  
 

Precisão é a estimativa da dispersão de resultados entre ensaios 

independentes, repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou 

padrões, em condições definidas. Existe três maneiras para expressá-la, por 

meio da repetitividade, da precisão intermediária (ou reprodutibilidade interna ou 

intralaboratorial) e da reprodutibilidade. 

A reprodutibilidade de um procedimento analítico somente pode ser 

estimada através da participação de um ensaio interlaboratorial colaborativo. Os 

resultados obtidos são expressos em termos de desvio padrão e coeficiente de 

variação (ICH, 1996, MAPA, 2011a). 

 
2.4.4.  Limite de Detecção e Quantificação  

 
 O limite de detecção de um método é definido como a concentração na 

qual é possível detectar a presença do analito dentro de um intervalo estatístico. 

O LD pode ser obtido de mais de uma forma, pela equação:  

LD = 3 σ/S  
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Onde σ é o erro padrão da curva de calibração e S é coeficiente angular da curva 

de calibração.  

 Também pode ser realizada pela relação sinal/ruído, define-se o LD como 

a concentração do analito que produz um sinal de três vezes a razão sinal/ruído 

do equipamento (MAPA, 2014).  

 O limite de quantificação, é a propriedade do método de mensurar 

quantitativamente a menor concentração do analito na amostra (FDA, 2011). 

Existe mais de um cálculo para determinar ao valor de LQ do método. Pode ser 

calculada por meio de dados da curva de calibração utilizando a equação: 

LQ = 10 σ/S 

Onde σ é o erro padrão da curva de calibração e S é coeficiente angular da curva 

de calibração.  

 Também pode ser determinado com base pela relação sinal/ruído do 

equipamento, nesse caso o LQ é definido por um sinal dez vezes superior ao 

ruído da análise (FDA, 2011; MAPA, 2011b). Outra forma de definição do LQ é 

pelo último nível da curva de calibração, quando o sinal exceder menos de 5% o 

sinal do branco e apresentar coeficiente de variação (n=5) menor que 20% (FDA, 

2011). 

 

2.4.5.  Exatidão  
 

O vocabulário internacional de metrologia define a veracidade como: “grau 

de concordância entre a média de um número infinito de valores medidos 

repetidos e um valor de referência”. A exatidão é a concordância entre a média 

de um numero suficientemente grande de resultados de um ensaio e o valor de 

referência aceito convencionalmente como verdadeiro. 

A exatidão está inversamente relacionada ao erro sistemático ou a 

correção ou ao fator de correção. A recuperação mede a tendência total do 

procedimento analítico e, portanto, e uma expressão de sua veracidade (ICH, 

1996; MAPA, 2011a).  

 

2.4.6.  Robustez  
  

No procedimento analítico o estudo da robustez tem como objetivo avaliar 

o quão sensível é o resultado analítico e as variações nas condições 
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experimentais do procedimento analítico. A robustez deve demonstrar a 

estabilidade do procedimento sob diferentes condições (tempo, temperatura, pH, 

entre outras), diferentes fabricantes de insumos, colunas cromatográficas entre 

outras variações. (MAPA, 2011). Para isso, são identificados parâmetros críticos 

no procedimento de análise que podem ocorrer durante a rotina analítica, e 

empregar variações controladas nesses parâmetros de modo a definir o quão 

robusto é o método analítico. Usualmente definem-se variações dos parâmetros 

analíticos e os resultados são submetidos à análise estatística pelo teste Fisher 

(ICH, 1996; MAPA, 2011). 
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3. JUSTIFICATIVA 
 

Com o crescimento na área de reprodução de técnicas de inseminação 

artificial de tempo fixo, é claro o interesse no desenvolvimento de pesquisas em 

desenvolvimento de medicamentos que possibilitem o aumento da taxa de 

concepção e reduzam o custo por animal. Segundo Boletim Eletrônico do 

Departamento de Reprodução Animal /FMVZ /USP 

(http://www.assessoriaagropecuaria.com.br/noticia/2019/02/20/usp-avaliacao-

do-mercado-de-iatf-no-brasil-2018/modo-impressao, acessado em 02/04/2019), 

apenas no ano de 2018 foram comercializados no Brasil mais de treze milhões 

e meio de protocolos de IATF, com tendência de crescimento para 2019. Em 

decorrência do impacto na produtividade animal e da perspectiva de crescimento 

de mercado, deve haver um compromisso com a pesquisa público/privada para 

o desenvolvimento de produtos e protocolos mais eficientes para o controle de 

ciclo estral de bovinos nas diferentes categorias fisiológicas de fêmeas bovinas 

(Bó et al., 2016). Nesse contexto este trabalho desenvolveu e validou um método 

de quantificação de P4 em plasma em CLUE-EM/EM para ser um método 

alternativo ao método existente em RIE, além de tê-lo revalidado para uso em 

meio aceptor para estudos farmacotécnicos in vitro. Adicionalmente, também 

teve início o desenvolvimento de um protótipo de dispositivo intravaginal de P4 

confeccionado a partir do PCL, material biodegradável, que tem como finalidade 

diminuir o impacto ambiental que é gerado pelos dispositivos de silicone 

disponíveis no mercado atualmente.  

 
  

http://www.assessoriaagropecuaria.com.br/noticia/2019/02/20/usp-avaliacao-do-mercado-de-iatf-no-brasil-2018/modo-impressao
http://www.assessoriaagropecuaria.com.br/noticia/2019/02/20/usp-avaliacao-do-mercado-de-iatf-no-brasil-2018/modo-impressao
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. Objetivo geral 
 
Desenvolver e validar métodos analíticos para quantificação de 

progesterona por CLUE-EM/EM para o uso no desenvolvimento de dispositivos 

de liberação controlada de progesterona. 

 
4.2. Objetivos específicos 

• Desenvolver e validar um método analítico para quantificação de 

progesterona em plasma bovino. 

• Revalidar o método analítico para quantificação da progesterona em meio 

aceptor.  

• Realizar estudo de liberação in vitro de estrutura de PCL impregnada com 

5% de P4. 

  



40 
 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

5.1. Reagentes 

 

 Os reagentes utilizados para o experimento foram metanol grau 

LC-MS (Sigma Aldrich, EUA); água MilliQ®; progesterona (Sigma Aldrich, EUA) 

17-acetato de medroxiprogesterona (MPA). Poli-caprolactona (PCL) Capa™ 

6500 e álcool obtido da Synth (Brasil). 

 

5.2. Animais 

 

Todas as amostras de plasma utilizados no experimento, foram gentilmente 

fornecidas pelo departamento de Reprodução Animal da Universidade Federal 

de Lavras (UFLA). O plasma bovino utilizado para a validação do método 

analítico foi obtido de um bovino macho adulto orquiectomizado, enquanto que 

as amostras utilizadas para as análises quantitativas foram obtidas de 25 fêmeas 

bovinas cíclicas durante a estação de monta de janeiro de 2018. A coleta de 

sangue foi realizada por venopunção e acondicionamento em frasco comercial 

EDTA como anticoagulante (Vacutainer®). Após a coleta o sangue foi 

centrifugado a 10000 G para separar a fração celular. Todas as amostras foram 

acondicionadas em freezer a -20 ° C.  

 

5.3. Quantificação de progesterona por radioimunoensaio 
 

Os ensaios para análise da concentração de progesterona no plasma pela 

técnica de radioimunoensaio foi realizado utilizando-se kit comercial para 

determinação de progesterona com I125 em fase sólida (ImmuChemTM121 Kit de 

Anticorpo Duplo de Progesterona; cat. 07-170105, MP Biomedicals, NY, EUA). 

50 amostras de plasma bovino com a P4 já quantificada foram gentilmente 

fornecidas pelo professor Dr. José Nélio Sales. 
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5.4. Identificação e quantificação de progesterona e de 

acetato de medroxiprogesterona 

 

5.4.1.  Parâmetros cromatográficos  

 

 Os ensaios foram realizados no laboratório de nanotecnologia da 

EMBRAPA Gado de Leite, Juiz de Fora - Minas Gerais, em um cromatógrafo de 

modelo UPLC Acquity (Waters Inc., EUA) equipado com pré-coluna Vanguard 

C18 e coluna BEH-C18 1,7µm e 100mm de comprimento (Waters Inc., EUA). As 

condições cromatográficas realizadas para identificar e quantificar a 

progesterona estão descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1: Parâmetros cromatográficos utilizados para eluição da progesterona. 

Parâmetros Valores 

Fluxo 0,3 mL/min 

Temperatura da coluna 50 °C 

Fase móvel (gradiente) 0,00 - 2,00 min: 30% H2O 0,1% AF/ 70% MeOH 
 

2,01 - 2,10 min: 1% H2O 0,1% AF/ 99% MeOH 
 

2,11 - 3,00 min: 60% H2O 0,1% AF/ 40% MeOH 
 

3,01 - 3,50 min: 30% H2O 0,1% AF/ 70% MeOH 
Volume de injeção  3,0 μL 

Tempo de corrida 3,50 min 

 

5.4.2. Espectrométricos 

 

As análises espectrométricas foram realizadas por espectrômetro de 

massas, acoplado ao cromatógrafo de modelo UPLC Acquity (Waters Inc., EUA), 

modelo MS XEVO-TQS micro (Waters Inc., EUA) equipado com fonte 

Electrospray (ESI) e analisador de massas do tipo triplo quadrupolo.  

 As condições espectrométricas utilizadas para identificar o íon precursor 

da progesterona (P4) foram definidas por infusão contínua de uma solução de 1 

ng/mL de P4 e 5 ng/mL de acetato de medroxiprogesterona (MPA). Utilizando o 

software MassLynx, foram definidas as seguintes condições analíticas: modo de 

ionização negativo; voltagem do capilar 3,5 kV; potencial cone 20 V; temperatura 

de dessolvatação 150°C; fluxo do gás de dessolvatação 450 L/min; fluxo de gás 
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no cone 50 L/hr; O íon precursor de P4 encontrado foi 315,2 m/z), a energia de 

colisão para formação do íon fragmento (109 m/z) 21V, o qual representa o íon 

qualificador devido a presença de uma relação sinal ruído e intensidade de sinal 

menor ; e energia de colisão para formação do íon fragmento (97 m/z) 23V, 

sendo este o íon quantificador por apresentar uma relação sinal/ruído e 

intensidade de sinal mais elevados. 

 A identificação do íon precursor do acetato de medroxiprogesterona foi 

determinada nas mesmas condições espectrométricas da progesterona, com 

apenas alterações nas energias de colisão utilizadas para identificar o íon 

precursor e seus fragmentos, encontrando (387,2 m/z) o íon precursor, e seus 

fragmentos com as respectivas energias de colisão, (285,0 m/z) 16V, sendo este 

o íon quantificador e (327,0 m/z) 14V o íon qualificador. 

 

5.5. Extração de Progesterona  

 

A progesterona foi extraída pela técnica de extração por precipitação 

proteica. As amostras de plasma bovino foram diluídas em metanol na proporção 

de 9:1. Depois essa mistura foi agitada em vortex por 30 s, seguida de 

centrifugação por 8 min a 9000 rpm (Thermo; Waltham, EUA). O sobrenadante 

gerado na centrifugação foi utilizado nas análises espectrométricas. 

 

5.6. Análise de supressão iônica de progesterona e acetato de 

medroxiprogesterona 

 

Para o ensaio de supressão iônica da matriz plasma bovino, injetou-se via 

UPLC, o extrato de plasma branco paralelamente a infusão de padrão de 

progesterona 1 ng/mL e padrão de acetato de medroxiprogesterona 5 ng/mL, 

obtendo-se, assim, cromatogramas de supressão, no qual pode-se identificar as 

zonas de supressão (NELSON e DOLAN, 2002). 

 

5.7. Validação do método analítico de quantificação de progesterona 

em plasma bovino e meio aceptor 
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Foram realizados os procedimentos de validação seguindo as 

recomendações do Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA, 2011), 

tanto em plasma bovino quanto em meio aceptor (hidro alcoólico). As faixas de 

concentrações escolhidas para realizar as validações foram baseadas nas 

concentrações fisiológicas de progesterona encontradas nas vacas (EMEA, 

2004). 

 Os parâmetros preconizados para a validação dos métodos analíticos são 

a seletividade, a linearidade, precisão, os limites de detecção e quantificação, a 

exatidão e a robustez do método analítico. 

5.7.1. Seletividade 
 

 A avaliação da seletividade do método analítico foi realizada a partir de 

seis amostras em extrato e 6 amostras em solvente em 3 níveis de fortificação, 

no plasma bovino foram utilizadas amostras com concentrações de progesterona 

de 0,05, 0,5 e 5 ng/mL. No meio aceptor as concentrações de progesterona no 

meio foram de 0,5, 5 e 50 ng/mL. 

5.7.2. Linearidade 
 

 Para realizar o ensaio de linearidade foi pesado 0,01 g de padrão de 

progesterona e que foi adicionada ao plasma para obter uma solução estoque 

na concentração de 1000 ng/mL. A partir da solução estoque foram realizadas 

diluições seriadas em extrato metanólico de plasma bovino para a preparação 

da curva de calibração nas seguintes concentrações: 0,025; 0,05; 0,1; 0,5, 1, 2,5 

e 5 ng/mL em triplicata, durante 3 dias consecutivos. E para o meio aceptor foram 

utilizadas amostras com o meio nas seguintes concentrações de progesterona: 

0,25; 0,5; 1; 5, 10, 25 e 50 ng/mL em triplicata, durante 3 dias consecutivos 

A linearidade do método foi avaliada por uma série de testes, o teste de 

Kolmogorov-Smirnov para verificação da normalidade da distribuição dos 

resultados. O teste de Levene para avaliação da cedasticidade dos resultados 

em cada nível de concentração. Teste de D-Cook para a verificação da presença 

de possíveis valores discrepantes. E o índice de colinearidade foi obtido com 

curva de regressão da curva de calibração (área do analito versus concentração) 
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pelo método dos mínimos quadrados padronizados (ICH, 1996; MAPA, 2011; 

VICH, 2015). 

 

5.7.3. Precisão e Exatidão 
 

 A precisão intradia, foi realizada avaliando a média, desvio padrão e o 

coeficiente de variação das leituras dos níveis 0,2; 0,5; 5 ng/mL em sextuplicata 

após o processo de extração de progesterona do plasma bovino. E nas 

concentrações 0,5, 5 e 50 ng/mL na matriz meio aceptor. Para determinação da 

precisão interdia o mesmo procedimento foi realizado nos 2 dias consecutivos e 

com analistas diferentes (ICH, 1996). Os resultados foram expressos em média, 

desvio padrão e coeficiente de variação de cada nível de concentração avaliado. 

Para precisão intradia coeficiente de variação deve tipicamente situar-se abaixo 

de dois terços dos valores apresentados na tabela 1, conforme a concentração. 

Nas análises interdia o coeficiente de variação intralaboratorial não deve exceder 

aos valores especificados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Coeficiente de variação máximo admitido, de acordo com a 
concentração do analito  

Concentração do analito Valores aceitos de precisão intradia* e interdia (%coeficiente 
de variação) 

< 1 ng/mL  35% 
≥ 1 ng/mL < 10 ng/mL  25% 
≥ 10 μg/Kg < 100 ng/mL  15% 
≥ 100 ng/mL 10% 

*Coeficiente de variação deve ser abaixo de dois terços do valor. 

Fonte: MAPA, 2011a. 

 Para o quesito exatidão foi considerado a porcentagem de recuperação 

do analito, avaliando em nas concentrações 0,05; 0,5 e 5 ng/mL de progesterona 

no extrato de plasma bovino e nas concentrações 0,5, 5 e 50 ng/mL de 

progesterona no meio aceptor, todos em triplicata. Os resultados foram 

expressos de acordo com a equação: (ICH, 1996; MAPA, 2011; VICH, 2015):   

 

Frec= Recuperação do analito após extração 
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Cf= Concentracao medida após fortificação da matriz branca; 

Cnf= Concentração medida na matriz não fortificada 

Cad=Concentração do analito puro medido na matriz branca 

 Os valores aceitos para definir a exatidão do método estão descritos na 

tabela 3. 

 

Tabela 3: Valores de referência para determinar a exatidão do método analítico 
para cada faixa concentração. 

Concentração do analito  Valores aceitos para exatidão 

< 1 ng/mL  50% a 120% 
≥ 1 ng/mL < 10 ng/mL  60% a 120% 
≥ 10 ng/mL < 100 ng/mL  70% a 110% 
≥ 100 ng/mL  80% a 110% 

Fonte: MAPA, 2011a. 

5.7.4. Limite de Detecção (LOD) e Quantificação (LOQ) 
 

 
 A determinação do limite de quantificação foi realizada a partir da análise 

de 6 extratos de plasma fortificados na concentração de 1 ng/mL de formulação 

de progesterona, executando diluições seriadas, até atingir as concentrações de 

0,05; 0,025 ng/mL de progesterona nos extratos de plasma bovino e 0,25 e 0,5 

ng/mL de progesterona no meio aceptor. Considerou-se o LOQ quando a relação 

sinal ruído foi superior a 10 e o LOD, superior a 3 (ICH, 1996). 

5.7.5. Robustez 
 
 A robustez foi determinada nas concentrações 1, 2 e 5 ng/mL de 

progesterona no extrato de plasma bovino e 0,5, 5 e 50 ng/mL de progesterona 

no meio aceptor, alterando duas variáveis do método, em três níveis e em 

duplicata. A primeira variável avaliada foi o volume de injeção do analito (2,9 μL; 

3,0 μL; 3,1 μL) e a segunda foi a temperatura da coluna (49°C; 50°C; 51°C). Os 

resultados obtidos foram comparados estatisticamente seguindo o teste F. (ICH, 

1996; MAPA, 2011). 

 

5.8. Incorporação da Progesterona em Policaprolactona (PCL) 
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Previamente à incorporação da progesterona no PCL, foi realizado um 

teste de estabilidade térmica em mufla até 110°C para avaliar a estabilidade 

térmica do hormônio. Em seguida, foram confeccionados pellets de PCL Capa™ 

6500 carregado com 5% de progesterona (P/P). Para tanto, PCL e progesterona 

foram colocados em uma forma de silicone e levados a estufa à 62º. Após a 

completa fusão do PCL foi realizada a homogeneização mecânica da 

progesterona com o PCL. Em seguida a forma de silicone voltou para estufa e 

permaneceu por 12 horas para retirada de bolhas produzidas durante a 

homogeneização mecânica. 

 

5.9. Determinação do perfil de liberação in vitro da P4 

 

O ensaio foi realizado em condição Sink, a qual foi assegurada pela 

determinação prévia do ponto de saturação da progesterona em meio aceptor 

de solução hidro-alcoólica (etanol: água 62,5: 37,5 v/v). A liberação in vitro foi 

conduzida em triplicata de acordo com metodologia previamente descrita por 

Oliveira et al. (2013). Para tanto, os pellets de PCL carregados com progesterona 

foram completamente imersos em 30 ml de uma solução hidro-alcoólica (etanol: 

água 62,5: 37,5 v / v) transferidos para um Becker (em condição Sink) à 37 ° C 

e agitada a 100 rpm. A quantidade de progesterona liberada foi avaliada por 

amostragem intermitente de alíquotas de 2 ml retiradas do meio nos tempos 

0,25, 0,5 1, 2, 4, 7, 21, 45, 69, 93, 117 e 141 horas. O volume retirado em cada 

amostra foi reposto por solução hidro-alcoólica para manter o volume do sistema 

constante.  

A concentração de P4 no meio aceptor foi obtida por CLUE-EM/EM 

usando uma curva padrão e o padrão de liberação da P4 foi determinado em 

função da área do pellet, em cm². 

As equações de regressão foram obtidas usando o software Excel em um 

modelo linear y = a + bx, onde os coeficientes de determinação (R²) e a 

probabilidade de efeito linear foram avaliados. Os coeficientes indicaram a 

velocidade de liberação de P4 dos dispositivos e foram expressos em μg de P4 

por cm² em função da raiz quadrada do tempo. 
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5.10. Análise Estatística 
 
 Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software IBM 

SPSS/PC versão 17.0 e os respectivos testes aplicados foram citados em suas 

etapas de uso. No caso da comparação entre os ensaios de CLUE-EM/EM e RIE 

foi utilizada a correlação de Pearson. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

6.1.  Definição dos parâmetros do método para identificação da 

progesterona e de acetato de medroxiprogesterona na matriz 

plasma bovino e meio aceptor. 

 

 Para definir quais os melhores parâmetros espectrométricos para a 

análise de progesterona (P4) e do acetato de medroxiprogesterona (MPA) 

(padrão interno), foi realizada a infusão direta de uma solução padrão de P4 (1 

ng/mL) e de MPA (5 ng/mL) em metanol, promovendo alterações e ajustes em 

cada um dos parâmetros espectrométricos do equipamento.  

 Foram comparados os modos de ionização da fonte, buscando averiguar 

qual destes apresentou uma relação sinal ruído mais adequada, variação nos 

parâmetros de potencial capilar (2,00 – 4,00 kV), potencial do cone (20 - 50 eV), 

temperatura do capilar (range), potencial cone (0 - 100 V) temperatura de 

dessolvatação (350 – 600 °C), fluxo do gás de dessolvatação (500 – 1000 L/hr), 

fluxo de gás no cone (0 - 300 L/hr) e energia de colisão (1 – 30 V). 

 Após realização dos testes, identificou-se os parâmetros que 

proporcionaram maior intensidade de sinal e melhor relação sinal ruído para 

serem utilizados no processo de validação do método analítico (tabela 4). 

  

Tabela 4: Parâmetros espectrométrico identificados como mais adequados para 
fragmentação da progesterona (P4) e de acetato de medroxiprogesterona 
(MPA). 

Parâmetros P4 MPA 

Modo de ionização Positivo Positivo 

Capilar 3,5 kV 3,5 kV 

Potencial cone 20 V 20 V 

Temperatura de dessolvatação 150°C 150°C 

Fluxo do gás de dessolvatação 450 L/min 450 L/min 

Fluxo do gás de cone 50 L/hr 50 L/hr 

Energia de colisão 1 (109 m/z) 21 V - 

Energia de colisão 2 (97 m/z) 23 V - 

Energia de colisão 1 (285 m/z) - 16 V 

Energia de colisão 2 (327 m/z) - 14 V 
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 Com estes parâmetros, para a progesterona, o íon precursor apresentou 

sinal em 315,2 m/z. este resultado está de acordo com os resultados 

previamente relatados na literatura por Díaz-Cruz et al (2003), Tai et al 2006 e 

Fernandes et al (2011), que encontraram a massa molecular monoisotópica da 

progesterona de 315,2 m/z. 

 Ao monitorar a fragmentação por MRM, identificou-se a formação elevada 

de íons com relação massa carga de 109,0 m/z quando aplicada uma energia de 

colisão de 21 V. O sinal em 97,0 m/z foi obtido quando utilizou-se uma energia 

de colisão de 23 V (figura 5). Estes mesmos íons também foram detectados por 

e Fernandes et al (2011) e Tai et al (2006), respectivamente, quando 

fragmentaram progesterona. 

 

Figura 6: Análise de monitoramento de reação múltiplas (MRM) da P4, íon 
quantificador (97,0 m/z) e íon qualificador (109,0 m/z) da P4. 

 Para a identificação de acetato de medroxiprogesterona, o íon precursor 

foi determinado em 387,2 m/z, o qual também foi compatível com os resultados 

obtidos por Chifang et al. (2006). Quando a fragmentação foi monitorada por 

MRM, com uma energia de colisão de 14 V, identificou-se a produção do 

fragmento 285,0 m/z, enquanto que na energia de colisão de 16,0 V, houve a 

formação majoritária de fragmentos com 327,0 m/z. 
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6.2. Parâmetros cromatográficos 

 

 Uma vez definidos os parâmetros espectrométricos, foram realizados os 

ajustes cromatográficos, partindo inicialmente da comparação de diferentes 

fases móveis, visando obter o menor tempo possível para a retenção da 

progesterona após a faixa de volume morto. 

 As fases móveis que melhor se adequaram foram H2O com 0,1% de ácido 

fórmico e metanol. Em seguida, iniciou-se a realização de um gradiente 

exploratório das fases móveis, para encontrar a melhor condição de para eluição 

da progesterona, para garantir tempo de retenção baixo e perfil cromatográfico 

adequado. Neste processo foram realizadas variações de fluxo da fase móvel 

(0,1 - 0,5 mL/min); de temperatura da coluna (30 - 60°C); de gradiente da fase 

móvel (100% H2O 0,1% AF/ 0% MeOH – 0% H2O 0,1% AF/ 100% MeOH); e de 

volume de injeção (1-5μL). A melhor condição cromatográfica identificada está 

representada na tabela 5. 

 

Tabela 5: Parâmetros cromatográficos utilizados para eluição da progesterona. 

Parâmetros Valores 

Fluxo 0,3 mL/min 

Temperatura da coluna 50 °C 

Fase móvel (gradiente) 0,00 - 2,00 min: 30% H2O 0,1% AF/ 70% MeOH 
 

2,01 - 2,10 min: 1% H2O 0,1% AF/ 99% MeOH 
 

2,11 - 3,00 min: 60% H2O 0,1% AF/ 40% MeOH 
 

3,01 - 3,50 min: 30% H2O 0,1% AF/ 70% MeOH 
Volume de injeção  3,0 μL 

Tempo de corrida 3,50 min 

  

 Nestas condições a progesterona apresentou tempo de retenção de 1,87 

minutos e tempo total de eluição de 3,5 minutos. Na figura 6, observa-se no 

cromatograma o tempo de retenção do íon precursor (315,2 m/z) no mesmo 

momento de retenção dos íons fragmentos (i.e. 109,0 m/z e 97,0 m/z), 

confirmando ser a progesterona. 
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I) 

 
II) 

 
III) 

 
 

Figura 7: Perfil cromatográfico: (A) P4 , (B) íon quantificador de P4(97,0 m/z), 
(C) íon qualificador de P4(109,0 m/z) monitorados por MRM. 

 Como o acetato de medroxiprogesterona foi utilizada como padrão interno 

para controle de qualidade analítica, os parâmetros cromatográficos 

empregados para sua identificação foram os mesmos da progesterona. Nestas 

condições, o acetato de medroxiprogesterona apresentou tempo de retenção de 

1,79 minutos, evidenciado na figura 7 pelo cromatograma de seu íon precursor 

e fragmentos. 

I) 

 
II) 

 
III) 

 
Figura 8: Perfil cromatográfico: (I) MPA, (II) íon quantificador de MPA(327,2 
m/z) e (III) íon qualificador de MPA (285,1 m/z) monitorados por MRM. 
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Tanto na matriz plasma bovino quanto no meio aceptor, o tempo de 

retenção obtido neste trabalho foi menor que os resultados prévios descritos por 

Fernandes et al (2011), cujo tempo de retenção da progesterona foi de 2,40 

minutos, enquanto total da eluição foi mesmo (3,5 minutos). A diferença entre os 

tempos de retenções pode ser explicada por duas diferenças, a rampa de eluição 

que não é totalmente descrita pelos autores e pela diferença de temperatura do 

forno da coluna, quanto maior a temperatura, mais rápida a troca dos analitos 

entre a fase móvel e a fase estacionária, acelerando o processo de eluição 

(HEINISCH et al, 2006), no trabalho de Fernandes e colaboradores (2011) a 

temperatura foi 20ºC menor, quando comparado ao presente estudo. 

 

6.3. Validação do método analítico para quantificação da 
progesterona em plasma bovino 

 

6.3.1. Seletividade e Ensaio de Supressão Iônica 
 

 No geral, interferentes presentes na matriz podem promover alterações 

no tempo de retenção do analito, bem como no seu perfil cromatográfico. Assim, 

na legislação vigente para análises de medicamentos veterinários (MAPA, 2011), 

indica-se que a seletividade do procedimento analítico deve “ser realizada a 

partir da comparação entre os sinais (resposta instrumental) advindos do 

processamento da matriz, do extrato da matriz fortificada e do analito puro em 

solvente”. 

 O teste de supressão iônica foi realizado para assegurar a ausência de 

interferentes coextraídos no tempo de retenção do analito. Realizando a injeção 

direta no espectrômetro de uma solução contendo acetato de 

medroxiprogesterona (padrão interno) e progesterona concomitante a uma 

eluição cromatográfica de extrato de plasma bovino branco e outra com o meio 

aceptor, avaliou-se a presença de regiões de supressão iônica nos 

cromatogramas (figura 9). 
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I) 

 

II) 

 

 

Figura 9: Cromatogramas do teste de supressão iônica com extrato de plasma 
bovino: I) acetato de medroxiprogesterona, II) progesterona.  

 Durante o teste de supressão iônica com o extrato metanólico de plasma 

bovino de ambos os compostos (i.e. acetato de medroxiprogesterona e 

progesterona), observou-se a formação de duas zonas de supressão, a primeira 

entre os tempos de 0,66 e 0,98 min para o MPA e 0,62 e 0,90 min para a P4 e a 

segunda zona entre 3,10 e 3,28 min e 3,10 e 3,30 min respectivamente para 

MPA e P4. Já com o meio aceptor as zonas de supressão ocorreram no ínicio 

da eluição até 1,33 min para o MPA e para a P4 foram observadas duas zonas 

de supressão, primeira entre 0,70 a 0,84 e a segunda de 2,87 até o final da 

análise. Nas duas matrizes analisadas a P4 e MPA ambas as moléculas 

apresentaram tempo de retenção fora das regiões de supressão iônica. 

  Adicionalmente, a seletividade também foi avaliada pela comparação dos 

cromatogramas da progesterona em solução metanólica e progesterona extraída 

da matriz plasma bovino e no meio aceptor (figura 10), e pela comparação do 

sinal do plasma branco com o sinal do analito de interesse na mesma matriz, 

considerando que este seja pelos menos 30% maior que o sinal do plasma 

branco no menor nível de concentração, figura 10 (MAPA, 2011a). 



54 
 

 Ao se avaliar em concentração constante, não houve diferença nos 

cromatogramas de progesterona em solução, quando comparado ao 

cromatograma de progesterona em plasma bovino fortificado e no meio aceptor. 

 No caso da comparação de intensidade de sinal na matriz plasma bovino 

(figura 12), pode-se verificar que o sinal de progesterona na menor concentração 

da curva (0,05 ng/mL, apresentado adiante) foi 10,8 vezes maior (1,30x104) que 

o sinal do plasma branco (1,20x103), sem fortificação. E no meio aceptor na 

menor concentração de progesterona na curva de calibração (0,5 ng/mL) o sinal 

foi 20 vezes maior que o plasma branco. Este resultado indica a capacidade de 

o método analítico diferenciar a progesterona dos possíveis co-extratos do 

plasma bovino.  
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I) 

 

II) 

 

 

Figura 10: Sobreposição de cromatogramas para comparação: I) de 
progesterona em solvente metanol e progesterona extraída da matriz plasma 
bovino na concentração 0,05 ng/mL para comparação das intensidades de sinal, 
pico de progesterona indicado com a seta vermelha. 

Neste contexto, o métodos analíticos desenvolvidos foram seletivos. 
 

6.3.2. Linearidade 
 

 A avaliação da linearidade de um método analítico deve ser realizada a 

partir do preparo de curvas de calibração em três dias consecutivos visando 

obter um coeficiente de colinearidade superior a R²=0,995 (MAPA, 2011).  
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 As concentrações utilizadas para o preparo da curva de calibração para a 

matriz plasma bovino foram de 0,05, 0,1, 0,5, 1, 2,5, 5 ng/mL, respectivamente. 

Suas áreas cromatográficas e seus respectivos desvios padrões nos três dias de 

análise estão descritas na tabela 6. 

 

Tabela 6: Valores de área abaixo da curva para progesterona em plasma bovino 
nas concentrações de 0,05, 0,1, 0,5, 1, 2,5 e 5 ng/ml, utilizado para construir a 
curva de calibração em três dias consecutivos. 

Niveis de 

concentração 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Área ± DP  Área ± DP Área ± DP 

0,05 ng/mL 679 ±56,55 352 ±72,38 236 ±59,35 

0,1 ng/mL 991,33 ±22,85 673,33 ±83,18 683,33 ±27,59 

0,5 ng/mL 3857 ±154.14 3398,67 ± 129,59 3182,33 ±90,52 

1 ng/mL 7015,67±34,48 6599 ±354,58 6331,33 ±248,41 

2,5 ng/mL 18049 ±310,99 16825,33 ±603,05 16090,33 ±450,24 

5 ng/mL 34361,67±620,53 33143,33 ±940,65 31674 ±927,18 

*DP = desvio Padrão 

 

Para avaliar a normalidade dos dados, foi aplicado o teste de Kolmogorov-

Smirnov (MAPA, 2011), os quais apresentaram distribuição normal ao nível de 

5% de significância em todos os dias (anexo 2), com valores de 0,105; 0,140; e 

0,820 para os dias 1, 2 e 3, respectivamente. Nesta condição, no caso de valores 

acima de 0,05, aceita-se a hipótese nula onde os valores apresentam distribuição 

normal (RAZALI E WAH, 2011).  

A cedasticidade dos dados de cada nível de concentração foi determinada 

pelo teste de Levene. Todos os dias apresentaram uma distribuição de dados 

heterocedásticas ao nível de 5% de significância (anexo 2), com valores de 

0,001; 0,004; e 0,043 respectivamente para os dias 1, 2 e 3.  

A presença de dados discrepantes foi avaliada pelo teste de D-Cook e, 

nenhum dos dias avaliados apresentou dados discrepantes (anexo 2), uma vez 

que todos os valores mínimos e máximos foram inferiores a 1,00 (FIELD, 2009). 

Os dias 1, 2 e 3 apresentaram respectivamente valores mínimos e máximos de 

0,000-0,665; 0,000-0,374; e 0,000-0,920. 

Uma vez determinados que os dados analíticos de todos os dias 

apresentaram distribuição normal, heterocedásticas e com ausência de dados 

discrepantes, determinou-se o coeficiente de colinearidade para os três dias. 
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O primeiro dia apresentou coeficiente de colinearidade de R² = 0,999, com 

constante de inclinação angular da reta de 6883,77 e coeficiente linear de 

327,908 (figura 11). 

 

 

Figura 11: Coeficiente de colinearidade obtidos a partir da curva de calibração 
referente ao dia 1. 

 Por sua vez, o segundo dia apresentou coeficiente de colinearidade de 

R²=0,999, com constante de inclinação angular da reta de 6661,83 e coeficiente 

linear de 4,22673 (figura 12).  

 

 

Figura 12: Coeficiente de colinearidade obtidos a partir da curva de calibração 
referente ao dia 2. 
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O terceiro dia apresentou coeficiente de colinearidade de R² = 0,999, com 

constante de inclinação angular da reta de 6378,28 e coeficiente linear de -

25,7556 (figura 13). 

 

 
Figura 13: Coeficiente de colinearidade obtidos a partir da curva de calibração 

referente ao dia 3. 

Baseado nos dados apresentados, o método analítico apresentou 

comportamento linear durante os três dias consecutivos de análise. 

 

 Já as concentrações utilizadas para o preparo da curva de calibração para 

o meio aceptor foram de 0,5, 1, 5, 10, 25, 50 ng/mL, respectivamente. Suas áreas 

cromatográficas e seus respectivos desvios padrões nos três dias de análise 

estão descritas na tabela 7.  

 

Tabela 7: Valores de área do pico de progesterona em plasma bovino nas 
concentrações de 0,5, 1, 5, 10, 25 e 50 ng/ml, utilizado para construir a curva de 
calibração em três dias consecutivos. 

Niveis de 

concentração 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Área ± DP  Área ± DP Área ± DP 

0,5 ng/mL 679 ±56,55 352 ±72,38 236 ±59,35 

1 ng/mL 991,33 ±22,85 673,33 ±83,18 683,33 ±27,59 

5 ng/mL 3857 ±154.14 3398,67 ± 129,59 3182,33 ±90,52 

10 ng/mL 7015,67±34,48 6599 ±354,58 6331,33 ±248,41 

25 ng/mL 18049 ±310,99 16825,33 ±603,05 16090,33 ±450,24 

50 ng/mL 34361,67±620,53 33143,33 ±940,65 31674 ±927,18 

*DP = desvio Padrão 
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O teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado e os dados apresentaram 

distribuição normal ao nível de 5% de significância em todos os dias (anexo 2), 

com valores de 0,145; 0,159; e 0,139 para os dias 1, 2 e 3, respectivamente. 

Nesta condição, no caso de valores acima de 0,05, aceita-se a hipótese nula 

onde os valores apresentam distribuição normal (RAZALI E WAH, 2011).  

Todos os dias apresentaram uma distribuição de dados heterocedásticas 

pelo teste de Levene ao nível de 5% de significância (anexo 2), com valores de 

0,001; 0,000; e 0,016 respectivamente para os dias 1, 2 e 3.  

Não houve dados discrepantes de acordo com o teste de Cook (anexo 2), 

uma vez que todos os valores mínimos e máximos foram inferiores a 1,00 

(FIELD, 2009). Os dias 1, 2 e 3 apresentaram respectivamente valores mínimos 

e máximos de 0,000-0,308; 0,001-0,650; e 0,000-0,807. 

Uma vez determinados que os dados analíticos de todos os dias 

apresentaram distribuição normal, heterocedásticas e com ausência de dados 

discrepantes, determinou-se o coeficiente de colinearidade para os três dias. 

O primeiro dia apresentou coeficiente de colinearidade de R² = 0,998, com 

constante de inclinação angular da reta de 0,282946 e coeficiente linear de -

0,00110489327 (figura 14). 

 

Figura 14: Coeficiente de colinearidade obtidos a partir da curva de calibração 

referente ao dia 1. 
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 Por sua vez, o segundo dia apresentou coeficiente de colinearidade de 

R²=0,998, com constante de inclinação angular da reta de 1896,2 e coeficiente 

linear de 274,157 (figura 15).  

 

Figura 15: Coeficiente de colinearidade obtidos a partir da curva de calibração 
referente ao dia 2. 

O terceiro dia apresentou coeficiente de colinearidade de R² = 0,999, com 

constante de inclinação angular da reta de 1907,69 e coeficiente linear de –

26,9538 (figura 16). 

 
Figura 16: Coeficiente de colinearidade obtidos a partir da curva de calibração 

referente ao dia 3. 
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Baseado nos dados apresentados, os métodos analíticos apresentaram 

comportamento linear durante os três dias consecutivos de análise. 

 

6.3.3. Precisão e exatidão 
 

 A precisão é um parâmetro importante pois é possível avaliar a dispersão 

de resultados entre ensaios independentes em condições definidas. Para a 

realização da precisão intradia e interdia foi na matriz plasma bovino dopado com 

progesterona nas seguintes concentrações 0,2; 0,5; 5 ng/mL. Já para a matriz 

meio aceptor, foram utilizadas amostras do meio aceptor com as concentrações 

de progesterona fixadas em 0,5, 5 e 50 ng/mL. Na precisão intradia duas analises 

com as três concentrações foram realizadas na parte da manhã e na parte da 

tarde do mesmo dia. Enquanto a precisão interdia foi feita num intervalo de no 

mínimo 24 horas em três dias diferentes. Os valores das áreas dos picos 

encontrados e o coeficiente de variação (CV) da precisão intradia e interdia estão 

listados nas tabelas 8 e 9. 

 

Tabela 8: Estudo da precisão intradia e interdia na matriz plasma bovino com 
os valores da área do pico e do coeficiente de variação nas concentrações 0,2 
ng/mL, 0,5 ng/mL e 5 ng/mL.  

*DP: desvio padrão 

  
 
 
 
 
 
 

 Intradia Interdia 

Concentração 

(ng/mL) 
Área ± DP* CV% Área ± DP* CV% 

0,2 1298,00 ± 172,37 13,27 1311,89 ± 246,62 18,79 

0,5 4004.25 ± 797,74 19,92 4274,67 ± 764,022 17,87 

5 32071,33 ± 3852,02 12,01 32596,94 ± 3221,93 9,88 
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Tabela 9: Estudo da precisão intradia na matriz meio aceptor com os valores da 
área do pico e do coeficiente de variação nas concentrações 0,5 ng/mL, 5 
ng/mL e 50 ng/mL.  

*DP: desvio padrão 

 

De acordo com os critérios de aceitação (MAPA, 2011a), a realização da 

precisão intradia dentro faixa de concentração ≥ 1 ng/mL < 10 ng/mL, aceita-se 

um coeficiente de variação abaixo de dois terços de 30%, enquanto que para a 

faixa de concentração ≥ 10 ng/mL < 100 ng/mL, aceita-se um coeficiente de 

variação abaixo de dois terços de 20%. E na precisão interdia dentro da faixa de 

trabalho ≥ 1 ng/mL < 10 ng/mL o coeficiente de variação máximo permitido pela 

legislação brasileira é de 30%, enquanto que na faixa de trabalho ≥ 10 ng/mL < 

100 ng/mL é de 20% (MAPA, 2011a). Portanto os métodos das duas matrizes 

avaliadas são precisos, uma vez que apresentaram conformidade para os 

parâmetros precisão intradia e interdia. 

 

6.3.4. Exatidão 
 

Exatidão, também chamado de veracidade é o grau de concordância entre 

um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando. Nesta figura de 

mérito, foram utilizadas as seguintes concentrações de extratos do plasma 

bovino dopado com progesterona de 0,05; 0,5; 5 ng/mL, enquanto que na matriz 

do meio aceptor foram utilizadas as nas concentrações de progesterona de 0,5, 

5 e 50 ng/mL. O erro padrão relativo foi calculado em todos os níveis. 

Os resultados encontrados para a matriz plasma bovino no nível de 

concentração de 0,05 ng/mL foi de 66,73%, para o nível de concentração de 0,5 

ng/mL foi de 99,11% e para o nível de concentração de 5 ng/mL foi de 98,97%. 

 Intradia Interdia 

Concentração 

(ng/mL) 
Área ± DP* CV% Área ± DP* CV% 

0,5 1095,5±35,46 3,24 1070±56,82 5,31 

5 10514,5±263,87 2,51 10855±611,06 5,63 

50 105170±2721,04 2,59 108337±5492,06 5,07 
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Na matriz meio aceptor, o valor no nível de concentração de 0,5 ng/mL foi de 

92,51%, para o nível de concentração de 5 ng/mL foi de 98,45% e para o nível 

de concentração de 50 ng/mL foi de 99,65%. De acordo como MAPA (2011a) os 

intervalos aceitos de erro padrão relativo nas concentrações ˂1 ng/mL é de 50 a 

120%, enquanto que para a faixa de concentração entre 1 a 10 ng/mL é aceitável 

uma variação de resposta de até 60 a 120%. Por sua vez, na faixa de 

concentração entre 10 a 100 ng/mL aceita-se valores entre 70 a 110%. 

Independentemente da faixa de trabalho, os resultados encontrados para ambas 

as matrizes encontram-se em conformidade com a norma vigente do MAPA, 

assim, consideram-se os métodos como sendo exatos.    

6.3.5. Limite de Detecção e Quantificação  
 

 Os limites de detecção e de quantificação de um método analítico são, 

respectivamente, a menor quantidade que um analito pode ser identificado e 

quantificado em amostra biológica. Baseado no ICH (1996), que define o limite 

de quantificação como 10 vezes a relação sinal ruído do equipamento e o de 

detecção em 3 vezes e aceito pela norma vigente (MAPA, 2011). Utilizando a 

metodologia proposta foi definido como limite de detecção para progesterona na 

matriz meio aceptor o valor de 0,25 ng/mL com sinal ruído de 8,79 e o limite de 

quantificação de 0,5 com sinal ruído de 20, 97. 

Na matriz plasma bovino o limite de detecção foi de 0,025 ng/mL, com 

sinal ruído de 5,19. Esse resultado foi menor em comparação ao encontrado por 

Fernandes et al. (2011) que foi de 0,08 ng/mL em plasma bovino. Já o limite de 

quantificação foi definido como a menor concentração na curva de calibração 

onde o analito poderia ser detectado com uma precisão aceitável. De acordo 

com essas condições, o limite de quantificação para progesterona foi de 0,05 

ng/mL com sinal ruído de 19,47. Esse resultado foi menor que o obtido por 

Draisci et al. (2000) e 5 vezes menor que o calculado por Fernandes et al. (2011). 

O resultado também foi menor quando comparado aos limites de quantificação 

dos kits de RIE para quantificação de progesterona em plasma bovino que foi de 

0,1ng/mL (COLAZO et al., 2017), 0,2 ng/mL (RIVERA et al., 2011) e 0,1 ng/mL 

(HUGENTOBLER et al., 2010). Neste contexto, o método é altamente sensível.  
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6.3.6. Robustez 
 

 A avaliação da robustez da matriz plasma bovino foi verificada com o uso 

de extratos obtidos a partir de plasma fortificado com progesterona nas 

concentrações de 1 ng/mL, 2 ng/mL e 5 ng/mL, enquanto o meio receptor foram 

utilizadas o meio nas concentração de 0,5 ng/mL, 5, ng/mL e 50 ng/mL de 

progesterona. Ambos métodos sofreram alterações do volume de injeção (2,9 

μL; 3,0 μL; 3,1 μL) (tabela 10 e 12) e de temperatura da coluna (49 ºC; 50 ºC; 51 

ºC) (tabela 11 e 13). Considerou-se para a determinação da robustez, se as 

variações efetuadas interferiram no tempo de retenção da progesterona, no 

formato do sinal cromatográfico ou na área abaixo da curva das concentrações.  

 E ambos os métodos as variações nos parâmetros analíticos estudados 

não alteraram o tempo de retenção da progesterona (1,87 minutos), assim como 

não promoveram alterações no perfil cromatográfico da progesterona, figura 17.  

 

Figura 17: : Gráfico de sobreposição dos cromatogramas nas concentrações 
1ng/mL, 2 ng/mL e 5 ng/mL de progesterona no extrato de plasma bovino para 
avaliação de robustez do método analítico. 

  A área abaixo das curvas, quando submetidas ao teste F, não foi 

identificado diferença estatística (P<0,05) nos valores de cada concentração 

analisada nas duas matrizes analisadas (tabelas 10 a 13).  

 

 

Tabela 10: Estudo de robustez: áreas do pico de progesterona em plasma bovino 
as concentrações 1 ng/mL, 2 ng/mL e 5 ng/mL, seguindo distintos volumes de 
injeção de análise (2,9; 3; e 3,1 µL). 

Concentração 

(ng/mL) 

Área 2,9 µL ± DP Área 3,0 μL ± DP Área 3,1 μL ± DP 

1 9145,5±53,03 9263,5±72,12 9388,0±265,87 
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2 11611,0±162,6 11915,5±65,76 12473,0±142,83 

5 37461,0±130,81 37693,0±111,72 38656,5±1095,30 

*DP: desvio padrão 

Tabela 11: Estudo de robustez: áreas do pico de progesterona em plasma bovino 
as concentrações 1 ng/mL, 2 ng/mL e 5 ng/mL, seguindo distintas temperaturas 
da coluna (49; 50; e 51° C). 

Concentração 

(ng/mL) 

Área 49 °C ±DP Área 50 °C ±DP Área 51 °C ±DP 

1 8608,0±125,69 8677,5±89,80 8808,5±253,70 

2 11595,5±94,04 11684,5±19,09 117989,0±77,07 

5 36043,5±1030,96 37671,0±363,45 38454,5±392,44 

*DP: desvio padrão 

Tabela 12: Estudo de robustez: áreas do pico de progesterona em plasma bovino 
as concentrações 0,5 ng/mL, 5 ng/mL e 50 ng/mL, seguindo distintos volumes 
de injeção de análise (2,9; 3; e 3,1 µL). 

Concentração 

(ng/mL) 

Área 2,9 µL ± 

DP 

Área 3,0 μL ± DP Área 3,1 μL ± DP 

0,5 992,5±3,27 1088,83±22,29 1172,16±30,28 

5 9930,66±71,18 10280,67±191,27 111114±62,61 

50 99567,5±253,67 104400,8±2718,16 116234,2±2337,99 

*DP: desvio padrão 
 

Tabela 13: Estudo de robustez: áreas do pico de progesterona em plasma 
bovino as concentrações 0,5 ng/mL, 5 ng/mL e 50 ng/mL, seguindo distintas 
temperaturas da coluna (49; 50; e 51° C).  

Concentração 
(ng/mL)  

Área 49 °C ±DP  Área 50 °C ±DP  Área 51 °C ±DP  

1  994,83±4,40  1088,83±22,29  1172,16±30,28  

2  9971,83±37,69  10280,67±191,27  11550,67±185,09  

5  99775,83±191,48  104400,8±2718,16  111202,5±963,5318  

*DP: desvio padrão  

Portanto, o método analítico pode ser definido, de acordo com a legislação 

vigente (MAPA, 2011a), como robusto em relação a pequenas e deliberadas 

alterações de volume de injeção e temperatura. 
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6.4. Correlação entre a quantificação de progesterona plasmática 
por CLUE-MS/MS e RIE 

 

No presente trabalho foi desenvolvido e validado um método sensível e 

robusto de LC-MS/MS com ionização por electrospray (ESI) para a quantificação 

de progesterona em plasma bovino sem a necessidade de realizar derivatização 

da amostra. Os resultados quantitativos de amostras plasmáticas de campo 

foram determinados pelo método de LC-MS/MS desenvolvido no presente 

trabalho e comparados com o método referência, o RIE. Ambos os métodos 

apresentaram forte correlação positiva de resultados (i.e. 0.859, P<0.05). De 

forma semelhante, Fernandes et al. (2011), também encontraram correlação 

positiva entre ambos os métodos analíticos, contudo, estes autores, utilizaram 

uma fonte APPI para realizar a ionização da amostra, enquanto no presente 

método foi utilizada a fonte de ionização ESI.  

A análise feita por Cai et al. (2007) propôs que o mecanismo da fonte APPI é 

muito mais complexo, e outros fatores, como o potencial de ionização dos 

analitos e a relativa afinidade dos solventes e analitos pelos prótons, afetam a 

eficiência da APPI. Originalmente, a fonte APPI foi desenvolvida para promover 

a ionização de compostos mais hidrofóbicos em uma estratégia alternativa à 

ionização ESI para este tipo de analito (LI et al., 2011). Entretanto, as fontes 

APPI disponíveis comercialmente muitas vezes falham em fornecer vantagens 

significativas de desempenho em relação à ESI, especialmente em termos de 

sensibilidade para analitos mais hidrofílicos (MCCULLOCH e ROBB, 2017). Por 

estas características a fonte ESI é a fonte mais comumente utilizada em análises 

de espectrometria, enquanto que a APPI se restringe à tipos análises 

customizadas.  

A análise de hormônios esteroides, Diaz-Cruz e colaboradores (2003), 

compararam a performance das fontes ESI e APPI, inclusive a progesterona, e 

mesmo após cuidadosa otimização das condições experimentais na fonte APPI, 

apenas alguns compostos foram detectados nas análises e, quando ocorram, 

foram feitas em concentrações mais elevadas que as da fonte ESI. 

Dentro do meu conhecimento, o trabalho de Fernandes e colaboradores 

(2011), foi o único a quantificar somente progesterona em plasma bovino, 

contudo apresentando um LOD cinco vezes mais elevado que o do presente 

trabalho. Existem poucos trabalhos na literatura quantificando estrogênios e 
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progesterona em plasma bovino (MARTINS-JÚNIOR et al., 2014; DRAISCI et 

al., 2000; REGAL et al., 2009), em parte pode ser atribuída ao uso da fonte 

APCI/APPI pela maioria deles (FERNANDES et al., 2011; MARTINS-JÚNIOR et 

al., 2014; DRAISCI et al., 2000), que devido a sua elevada especificidade, 

apresenta baixa relação custo/benefício e, portanto, são poucos os laboratórios 

de espectrometria de massas que a adquirem. E também pelo os artigos que 

fazem análises de estrogênios, incluindo a progesterona com a fonte ESI 

(REGAL et al., 2009), usam derivatização no preparo das amostras para 

melhorar a ionização das moléculas mais apolares, o que torna o procedimento 

de preparação de amostras mais custoso e demorado.  

Comparativamente ao RIE, no trabalho de Fernandes e colaboradores (2011) 

apesar de ter sido demonstrada a similaridade entre os dois métodos analíticos, 

as concentrações plasmáticas da progesterona pela técnica de RIE foi em média 

maior que as obtidas por LC-MS/MS. Os autores justificaram a diferença por uma 

provável reação cruzada com outros hormônios esteroides presentes no plasma 

bovino. No presente trabalho, esta diferença entre as médias de resultados dos 

dois métodos analíticos não foi detectada (P<0,05). Duas possíveis explicações 

para estas diferenças de resultados podem ser levantadas. A primeira, atribuída 

a fonte de ionização, onde hormônios de polaridade intermediária podem perder 

eficiência de ionização na fonte APPI quando comparadas com a fonte ESI, 

conforme o demonstrado por Diaz-Cruz e colaboradores (2003). E ou, a 

segunda, na qual o processo de extração da progesterona do plasma bovino 

pode ter sido menos eficiente no trabalho de Fernandes e colaboradores (2011) 

que o desenvolvido nesse experimento. A progesterona apresenta Log P de 4,04 

e, no plasma, encontra-se majoritariamente (cerca de 90%) ligada a proteínas 

plasmáticas (YANNONE et al., 1969) principalmente às globulinas ligadoras de 

corticosteroides e globulinas ligadoras de progesterona (MILGROM et al., 1970). 

Tanto neste trabalho quanto no de Fernandes e colaboradores (2011) o processo 

de extração da P4 foi realizado em sistema líquido/líquido com precipitação de 

proteica, contudo, Fernandes e colaboradores (2011) utilizaram hexano e o 

presente estudo utilizou metanol. De acordo com Ferraz e colaboradores 

(FERRAZ et al., 2004), comparativamente o hexano é menos eficiente para 

promover a precipitação de proteínas plasmáticas que misturas de solventes 

contendo metanol. Dentro deste contexto, considerando o logP da progesterona, 
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mesmo o hexano sendo mais favorável à solubilização da P4 e relação ao 

metanol, uma fração do hormônio pode ter ficado retida em proteínas 

plasmáticas não precipitadas durante o processo de extração realizados por 

Fernandes e colaboradores (2011), explicando, assim, em conjunto com o tipo 

de fonte de ionização as diferenças encontradas entre os dois trabalhos. 

6.5. Determinação do padrão de liberação in vitro 
 

Higuchi (1961) desenvolveu vários modelos teóricos para estudar a 

liberação de fármacos solúveis em água e de baixa solubilidade incorporados 

em matrizes semi-sólidas e/ou sólidas. Estes modelos foram inicialmente 

sugeridos para sistemas geométricos planos e depois estendidos para outras 

geometrias e matrizes porosas (SIEPMANN e PEPPAS, 2011). Os modelos 

podem ser simplificados na equação Qt = KH√t que indica que a liberação do 

fármaco é proporcional à raiz quadrada do tempo. No presente estudo, os 

dispositivos intravaginais utilizados seguiram o modelo de equação matemática 

de Higuchi (Qt = KH√t), no qual a quantidade de progesterona liberada por cm² 

ocorreu em função da raiz quadrada do tempo (figura 28). 

 

Figura 28: Gráfico com da quantidade de P4 acumulada por área versus t1/2. 

 

Neste estudo, a inclinação da reta foi de 98,122 μg/cm² / t1/2, valor inferior 

ao encontrado por Rathbone e colaboradores (2002a), que obtiveram com 

y = 98,122x + 11,144
R² = 0,9918
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dispositivos baseados em PCL com 10% de P4 inclinação de 1342 μg/cm²/t1/2. 

Assumindo que o PCL usado em ambos os estudos apresentava a mesma 

massa molecular (i. e. 6500), uma possível justifica para a diferença do 

coeficiente angular entre os trabalhos pode ser atribuída à maior concentração 

de progesterona impregnada no polímero por Rathbone e colaboradores, que no 

caso foi o dobro que utilizado nesse estudo piloto. Em concordância com esta 

hipótese, foi identificado por Bunt et al. (2002a) que a velocidade de liberação da 

P4 aumenta em função da raiz quadrada do dobro da quantidade inicial de P4 

contida no dispositivo. Isso também é observado ao comparar a liberação dos 

dispositivos CIDR® 1290 μg / cm² / t1/2 (RATHBONE et al., 2002a) com o DIB® de 

566,17 ± 3,68 μg / cm² / t1/2 (PIMENTEL et al., 2017). Ambos são feitos com 

material à base de silício e possuem a mesma área, 120 cm², os quais 

apresentam a quantidade total de P4 de 1,9 g (CIDR 1,9 g) e de 1,0 g (DIB®). 

Isso pode ser explicado pelo modelo proposto por Rathbone et al. (2002a), no 

qual a P4 se organiza em camadas ao longo da na matriz polimérica. Assim, o 

aumento de concentração resulta de maior liberação inicial fornecida pela P4 

mais superficial, seguida da manutenção da liberação de P4 mantida por 

clusteres localizados em regiões mais profundas no polímero. 

No presente estudo piloto com os pellets liberaram em média de 12,34 ± 

0,39 mg de progesterona durante o período total do teste de 141 horas, o que 

representou 62,16 ± 4,52% do total de progesterona inicial. Esse resultado de 

liberação de progesterona da matriz é maior comparado com o 46% do CIDR® 

(RATHBONE et al., 2002b); e menor que 89,1% do DIB® (PIMENTEL et al., 

2017). 

Para melhorar a liberação da progesterona uma variável a ser 

considerada é a espessura da matriz. Os pellets confeccionados tiveram 

espessura de 3 mm. Em testes pilotos feitos por Pimentel e colaboradores 

(2017), observaram que protótipos com mais de 2 mm de espessura não 

liberaram mais P4 do que aqueles com espessura máxima de 2 mm, uma vez 

que seria mais difícil para o P4 migrar em um curto espaço de tempo a uma 

distância superior a 1 mm em dispositivos feitos com PHBV/PCL. Por sua vez, 

Rathbone e colaboradores (2002b) conseguiram otimizar o uso do dispositivo 

CIDR® à porcentagem de liberação de progesterona quando diminuíram a 

espessura do dispositivo para 1 mm. 
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7. CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho permitiu o desenvolvimento de um método analítico 

em LC-MS/MS sensível, seletivo e reprodutível para a identificação e 

quantificação de progesterona em plasma bovino. Conseguiu-se ainda otimizar 

o método de separação da progesterona para um tempo total de corrida de 3,5 

minutos. Adicionalmente, o método analítico foi validado em duas matrizes de 

acordo com as normativas previstas pelo ICH e pelo MAPA. Este método 

apresentou na matriz plasma bovino alta sensibilidade, com limite de 

quantificação de 0,05 ng/mL e de detecção de 0,025 ng/mL. Ao ser comparado 

com o RIE em amostras de campo, o método espectrométrico apresentou 

elevada correlação de resultados.  

Neste contexto, o método analítico desenvolvido pode ser tornar uma 

alternativa vantajosa em relação ao RIE, uma vez que não faz uso de material 

radioativo. Neste caso o presente método pode ser utilizado em estudos clínicos 

e de fisiologia básica, em estudos de farmacocinética e, para dar suporte ao 

registro de formulações farmacêuticas junto ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento.  

Também foi desenvolvido um piloto de dispositivo intravaginal de 

progesterona com PCL. Os pellets obtidos seguiram o perfil de liberação 

proposto pela equação de Higuchi, segundo a qual a liberação do fármaco de 

uma matriz polimérica ocorre em função da raiz quadrada do tempo. Portanto a 

equação foi adequada para representar matematicamente a liberação de P4 dos 

pellets com PCL no percentual de P4 de 5%. A liberação de P4 durante o período 

avaliado de 141 horas foi de mais de 60% da P4 total.  

Em conjunto, os dados gerados podem ser utilizados para contribuir e 

acelerar o desenvolvimento de novos modelos de dispositivos de liberação 

controlada de progesterona para uso animal.   
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9. ANEXOS 
 
Linearidade matriz plasma bovino: 
 
Dia 1: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
area 

 
N 18 

Normal Parametersa,,b Mean 10825.6111 

Std. Deviation 12385.05393 

Most Extreme Differences Absolute .286 

Positive .286 

Negative -.205 

 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.215 

Asymp. Sig. (2-tailed) .105 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Figura 18: Teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade dos dados de 

regressão linear do dia 1, matriz plasma bovino. 

Test of Homogeneity of Variances 

area 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

10.022 5 12 .001 

 

Figura 19: Teste de Levene para homegeneidade de variâncias dos dados de 

regressão linear do dia 1, matriz plasma bovino. 
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Residuals Statisticsa 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 735.6660 34596.8359 10825.6111 12379.61992 18 

Std. Predicted Value -.815 1.920 .000 1.000 18 

Standard Error of Predicted Value 93.012 197.370 121.079 36.039 18 

Adjusted Predicted Value 735.5266 34824.4531 10837.2758 12403.19764 18 

Residual -607.83777 740.76416 .00000 366.83988 18 

Std. Residual -1.607 1.959 .000 .970 18 

Stud. Residual -1.885 2.034 -.014 1.062 18 

Deleted Residual -835.45337 798.77924 -11.66473 442.95488 18 

Stud. Deleted Residual -2.069 2.288 .001 1.154 18 

Mahal. Distance .084 3.687 .944 1.279 18 

Cook's Distance .000 .665 .116 .216 18 

Centered Leverage Value .005 .217 .056 .075 18 

a. Dependent Variable: area 

 

Figura 20: Teste de D-Cook para presença de valores discrepantes dos dados 

de regressão linear do dia 1, matriz plasma bovino. 

Dia 2: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
area 

 
N 18 

Normal Parametersa,,b Mean 10165.2778 

Std. Deviation 12016.06002 

Most Extreme Differences Absolute .272 

Positive .272 

Negative -.205 

 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.154 

Asymp. Sig. (2-tailed) .140 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Figura 21: Teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade dos dados de 

regressão linear do dia 2, matriz plasma bovino. 
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Test of Homogeneity of Variances 

area 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

6.484 5 12 .004 

 

Figura 22: Teste de Levene para homegeneidade de variâncias dos dados de 

regressão linear do dia 2, matriz plasma bovino. 

Residuals Statisticsa 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 377.5664 33224.4609 10165.2778 12008.80134 18 

Std. Predicted Value -.815 1.920 .000 1.000 18 

Standard Error of Predicted Value 105.882 224.680 137.833 41.026 18 

Adjusted Predicted Value 373.4447 33505.1133 10169.3285 12017.42467 18 

Residual -749.46216 994.53784 .00000 417.59885 18 

Std. Residual -1.741 2.310 .000 .970 18 

Stud. Residual -2.041 2.709 -.004 1.087 18 

Deleted Residual -1030.11157 1366.96008 -4.05076 528.05567 18 

Stud. Deleted Residual -2.298 3.564 .029 1.256 18 

Mahal. Distance .084 3.687 .944 1.279 18 

Cook's Distance .000 .374 .152 .360 18 

Centered Leverage Value .005 .217 .056 .075 18 

a. Dependent Variable: area 

 

Figura 23: Teste de D-Cook para presença de valores discrepantes dos dados 

de regressão linear do dia 2, matriz plasma bovino. 
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Dia 3: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
area 

 
N 21 

Normal Parametersa,,b Mean 8334.3333 

Std. Deviation 11140.67644 

Most Extreme Differences Absolute .276 

Positive .276 

Negative -.229 

 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.263 

Asymp. Sig. (2-tailed) .082 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Figura 24: Teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade dos dados de 

regressão linear do dia 3, matriz plasma bovino. 

 

Test of Homogeneity of Variances 

area 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.257 5 12 .043 

 

Figura 25: Teste de Levene para homegeneidade de variâncias dos dados de 

regressão linear do dia 3, matriz plasma bovino. 
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Residuals Statisticsa 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 192.2179 31771.2813 8334.3333 11135.12207 21 

Std. Predicted Value -.731 2.105 .000 1.000 21 

Standard Error of Predicted Value 80.047 187.218 106.158 34.512 21 

Adjusted Predicted Value 191.0305 32138.1309 8338.3822 11144.59649 21 

Residual -996.28101 855.71899 .00000 351.74967 21 

Std. Residual -2.761 2.371 .000 .975 21 

Stud. Residual -3.229 2.774 -.005 1.103 21 

Deleted Residual -1363.13147 1170.81177 -4.04884 453.12090 21 

Stud. Deleted Residual -4.679 3.499 -.033 1.425 21 

Mahal. Distance .032 4.430 .952 1.465 21 

Cook's Distance .000 .920 .171 .505 21 

Centered Leverage Value .002 .222 .048 .073 21 

a. Dependent Variable: área 

 

Figura 26: Teste de D-Cook para presença de valores discrepantes dos dados 

de regressão linear do dia 3 , matriz plasma bovino. 

 

Linearidade matriz meio aceptor: 
 

Dia 1: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  AREA 

N 18 

Normal Parametersa,,b Mean 29107,06 

Std. Deviation 34134,891 

Most Extreme Differences Absolute ,270 

Positive ,270 

Negative -,204 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,146 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,145 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Figura 27: Teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade dos dados de 

regressão linear do dia 1, matriz meio aceptor. 
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Test of Homogeneity of Variances 

area 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

10.022 5 12 .001 

 

Figura 28: Teste de Levene para homegeneidade de variâncias dos dados de 

regressão linear do dia 1, matriz meio aceptor. 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1309,86 94595,35 29107,06 34105,107 18 

Std. Predicted Value -,815 1,920 ,000 1,000 18 

Standard Error of Predicted 

Value 

361,472 767,035 470,549 140,059 18 

Adjusted Predicted Value 1301,80 94833,27 29117,50 34117,960 18 

Residual -3813,470 3968,530 ,000 1425,643 18 

Std. Residual -2,595 2,701 ,000 ,970 18 

Stud. Residual -2,695 2,804 -,003 1,009 18 

Deleted Residual -4112,133 4279,337 -10,448 1543,808 18 

Stud. Deleted Residual -3,531 3,808 ,007 1,307 18 

Mahal. Distance ,084 3,687 ,944 1,279 18 

Cook's Distance ,000 ,308 ,040 ,094 18 

Centered Leverage Value ,005 ,217 ,056 ,075 18 

a. Dependent Variable: AREA 

 

 Figura 29: Teste de D-Cook para presença de valores discrepantes dos dados 

de regressão linear do dia 1, matriz meio aceptor. 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Dia 2: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  AREA 

N 18 

Normal Parametersa,,b Mean 28213,33 

Std. Deviation 34525,595 

Most Extreme Differences Absolute ,265 

Positive ,265 

Negative -,216 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,125 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,159 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Figura 30: Teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade dos dados de 

regressão linear do dia 2, matriz meio aceptor. 

 

Test of Homogeneity of Variances 

AREA 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

11,152 5 12 ,000 

 
 

Figura 31: Teste de Levene para homegeneidade de variâncias dos dados de 

regressão linear do dia 2, matriz meio aceptor. 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 349,88 93857,74 28213,33 34186,406 18 

Std. Predicted Value -,815 1,920 ,000 1,000 18 

Standard Error of Predicted 

Value 

1224,056 2597,417 1593,424 474,282 18 

Adjusted Predicted Value 233,43 95837,83 28192,88 34204,027 18 

Residual -16659,834 7910,260 ,000 4827,667 18 

Std. Residual -3,348 1,590 ,000 ,970 18 

Stud. Residual -3,454 1,864 ,002 1,036 18 

Deleted Residual -17732,773 10872,397 20,450 5545,767 18 

Stud. Deleted Residual -6,631 2,039 -,171 1,723 18 

Mahal. Distance ,084 3,687 ,944 1,279 18 

Cook's Distance ,001 ,650 ,079 ,179 18 

Centered Leverage Value ,005 ,217 ,056 ,075 18 

a. Dependent Variable: AREA 

 

Figura 32: Teste de D-Cook para presença de valores discrepantes dos dados 

de regressão linear do dia 2, matriz meio aceptor. 

 

Dia 3: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  AREA 

N 18 

Normal Parametersa,,b Mean 33785,61 

Std. Deviation 39527,266 

Most Extreme Differences Absolute ,272 

Positive ,272 

Negative -,204 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,155 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,139 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Figura 33: Teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade dos dados de 

regressão linear do dia 3, matriz meio aceptor. 
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Test of Homogeneity of Variances 

AREA 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4,419 5 12 ,016 

 

Figura 34: Teste de Levene para homegeneidade de variâncias dos dados de 

regressão linear do dia 3, matriz meio aceptor. 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1579,48 109661,07 33785,61 39514,552 18 

Std. Predicted Value -,815 1,920 ,000 1,000 18 

Standard Error of Predicted 

Value 

254,179 539,362 330,880 98,486 18 

Adjusted Predicted Value 1608,90 110674,03 33794,83 39525,398 18 

Residual -2705,073 2737,927 ,000 1002,481 18 

Std. Residual -2,618 2,650 ,000 ,970 18 

Stud. Residual -3,069 3,106 -,004 1,122 18 

Deleted Residual -3718,035 3763,193 -9,215 1344,374 18 

Stud. Deleted Residual -4,634 4,774 ,003 1,654 18 

Mahal. Distance ,084 3,687 ,944 1,279 18 

Cook's Distance ,000 1,807 ,205 ,575 18 

Centered Leverage Value ,005 ,217 ,056 ,075 18 

a. Dependent Variable: AREA 

 

Figura 35: Teste de D-Cook para presença de valores discrepantes dos dados 

de regressão linear do dia 3, matriz meio aceptor. 
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Robustez 
 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

area Between Groups 1872017.444 2 936008.722 .005 .995 

Within Groups 3.006E9 15 2.004E8   

Total 3.008E9 17    

 

Figura 36: Teste F para avaliação de robustez entre valores de área no 

parâmetro fluxo de injeção com 5% de significância na matriz plasma bovino. 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

area Between Groups 2689060.778 2 1344530.389 .007 .993 

Within Groups 2.990E9 15 1.993E8   

Total 2.993E9 17    

 

Figura 37: Teste F para avaliação de robustez entre valores de área no 

parâmetro temperatura com 5% de significância na matriz plasma bovino. 

Área                                                                                      ANOVA 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.717E7 2 1.858E7 .008 .992 

Within Groups 1.142E11 51 2.239E9   

Total 1.142E11 53    

 

Figura 38: Teste F para avaliação de robustez entre valores de área no 

parâmetro fluxo de injeção com 5% de significância na matriz meio aceptor. 

Área                                                                                       ANOVA 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.770E8 2 8.852E7 .038 .963 

Within Groups 1.194E11 51 2.341E9   

Total 1.195E11 53    

 

Figura 39: Teste F para avaliação de robustez entre valores de área no 

parâmetro temperatura com 5% de significância na matriz meio aceptor. 
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Comparação de CLUE-MS/MS e RIE 
 
Tabela 13: Quantificação de progesterona por RIE e CLUE-MS/MS 

Tratamento RIE CLUE-MS/MS 

Vaca com implante de 
P4 

1.982 1.6 

 2.702 2.2 
 2.968 3.7 
 2.09 3.8 
 3.452 5.5 
 13.455 17.5 
 1.254 0.8 
 3.586 2.2 
 4.636 3 
 2.395 3.1 
 3.073 3.4 
 1.144 1.8 
 12.911 16.3 
 5.23 4.7 

Vaca sem implante P4 0.452 0.8 
 5.573 4.6 
 3.284 1.9 
 4.879 6.1 
 3.501 5.3 
 1.293 1.9 
 1.925 1.3 
 3.96 2.8 
 1.862 1.3 
 4.502 6.6 
 0.895 1.3 
 2.961 2.2 
 4.934 3.7 
 1.097 2.2 
 6.669 4.9 
 4.455 5.4 
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Pearson: 
 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 RIE 3.9814 25 3.20182 .64036 

LC-MS/MS 4.0356 25 4.17489 .83498 

 

Pearson Correlations 

  
N Correlation Sig. 

Pair 1 RIE & LC-MS/MS 25 .959 .000 

 

Figura 40: Correlação de Pearson de RIE e LC-MS/MS 

 
 


