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REIS, J.M. Ensaio de Permeabilidade em Membrana Artificial Paralela 

(PAMPA): Investigação das variáveis do ensaio para o estudo da 

permeabilidade de fármacos. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

O acesso à permeabilidade é uma etapa crucial na definição da via de 

administração de um fármaco, além de ser um dos parâmetros utilizados para a 

avaliação e seleção de moléculas durante as fases iniciais da pesquisa por 

novos fármacos. Diversos modelos in vitro têm sido descritos para a realização 

dos estudos de permeabilidade, mas ainda é evidente a carência de 

padronização de seus protocolos. O modelo de Permeabilidade em Membrana 

Artificial Paralela (PAMPA) é rápido e simples, podendo ser facilmente 

incorporado à rotina de um laboratório. Não obstante, tem apresentado 

excelente correlação com modelos in vitro quando na avaliação da 

permeabilidade de fármacos transportados pela via passiva transcelular. O 

principal objetivo deste trabalho foi investigar a influência das principais 

variáveis do método de PAMPA e seu impacto na permeabilidade de fármacos. 

Para tanto, foram selecionados 9 fármacos com características físico-químicas 

distintas, em função dos seguintes critérios: lipofilicidade (logP);  Área de 

Superfície Polar (PSA);  Volume Molecular (VM); pKa; Peso Molecular (PM); 

Número doadores de ligação de hidrogênio (HBD) e Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica (SCB). Os fármacos selecionados foram listados quanto à sua 

permeabilidade em jejuno humano (Peff) e em cultura de células Caco-2, além 

de Fração de Absorção (FA%) em humanos. Para o estudo das variáveis da 

técnica de PAMPA, a ferramenta de Desenho de Experimentos (DOE) foi 

utilizada e as seguintes condições de ensaio foram exploradas: gradiente de 

pH do meio do compartimento doador, presença ou ausência de ácido 

glicocólico no meio do compartimento receptor, variação do tempo de 

incubação, presença ou ausência de agitação das placas durante a incubação 

e variação da composição lipídica da membrana artificial. A combinação fatorial 

completa das condições de ensaio a serem exploradas resultou em 96 

experimentos, os quais foram executados em triplicata. Os resultados obtidos 

apontaram que as variações do pH do meio do compartimento doador, do 

tempo de incubação e da composição do meio do compartimento receptor 
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foram as condições do ensaio de PAMPA que mais impactaram a 

permeabilidade dos fármacos. Os resultados obtidos nos 96 experimentos do 

DOE foram relacionados, a partir de regressão linear, com os parâmetros 

fisico-químicos e dados de permeabilidade dos fármacos do estudo. O 

experimento de DOE que apresentou melhor correlação com os dados de 

permeabilidade em jejuno humano para os fármacos contemplados neste 

estudo teve um R2=0,858. As condições de ensaio consideradas para este 

experimento foram: pH 4,5 no compartimento doador, incubação de 15 horas, 

ausência de agitação das placas, membrana composta por fosfatidilcolina 10% 

(p/v) e colesterol 0,5% (p/v) e presença de ácido glicocólico 0,5% (p/v) no 

compartimento receptor. Dentre as propriedades físico-químicas, o PM, PSA e 

VM foram propriedades comuns a grupos de fármacos cuja permeabilidade foi 

favorecida pelas mesmas condições de ensaio de PAMPA. Os maiores valores 

de permeabilidade em PAMPA foram obtidos para fármacos com Peff entre 1 e 

2 *10-4 cm/s, permeabilidade em células Caco-2 entre 20 e 27 *10-6 cm/s, faixa 

de logP entre 0 e 3 além de PM abaixo de 300 Da e PSA abaixo de 90Å2. 

 

Palavras chave: permeabilidade, PAMPA, membrana artificial, fosfolipídeos, 

propriedades físico-químicas 
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REIS, J.M. Parallel Artificial Membrane Permeability Assay (PAMPA): 

Investigation of the assay variables in drug permeability study. School of 

Pharmaceutical Sciences, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2013. 

 

The permeability access is a critical step when defining the route of 

administration of a drug, besides from being one of the parameters considered 

for selecting the best candidates during the initial stages of new molecules 

discovery. For this reason, there is a need to implement high capacity and low 

cost models, which have a high correlation with in vivo permeability. Several in 

vitro models have been described for the studies of permeability, but the lack of 

standardization of protocols is still evident. Parallel Artificial Membrane 

Permeability Assay (PAMPA) is fast and simple and can be easily incorporated 

into the routine of a laboratory. Nevertheless, it has shown excellent correlation 

with in vitro models when evaluating the permeability of drugs that are 

transported primarily by passive transcellular route. The aim of this project was 

to investigate the influence of key variables of PAMPA on the permeability of 

drugs. Therefore, nine drugs with different physicochemical characteristics were 

selected based on the following criteria: lipophilicity (logP), Polar Surface Area 

(PSA), Molecular Volume (MV), pKa, Molecular Weight (MW), number of 

Hydrogen Bond Donors (HBD) and Biopharmaceutical Classification System 

(BCS). In addition, the drugs were listed for their permeability in human 

jejunum, Caco-2 and Fraction of Absorption (FA%) in humans. Design of 

Experiments (DOE) was considered to plan the PAMPA experiments, and the 

following assay conditions were explored: pH gradient in the donor 

compartment, glycocholic acid presence or absence in the acceptor 

compartment, variations in the incubation time, presence or absence of plate 

agitation and variations in the lipid composition of the artificial membranes. Full 

factorial combination of the assay variables resulted in 96 experiments, which 

were performed in triplicate. The results showed that the pH of the donor 

compartment, the incubation time and acceptor compartment composition were 

the assay conditions which most impacted the PAMPA results of drugs. The 96 

DOE experiments results were then correlated, by linear regression, with both 

the physic-chemical and permeability data of the selected drugs. The DOE 

experiment that showed the best correlation with the permeability in human 
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jejunum (R2 = 0.858) for the drugs included in this study had the following test 

conditions: pH 4.0 in the donor compartment, incubation of 15 hours, without 

plate agitation, artificial membrane composed of phosphatidylcholine 10% (w/v) 

and cholesterol 0.5% (w/v) in dodecane and presence of glycocholic acid 0.5% 

(w/v) in the receptor compartment. Among the studied physicochemical 

properties, the molecular weight (MW), polar surface area (PSA) and molecular 

volume (VM) were the best drivers for determining PAMPA most suitable assay 

conditions. The highest PAMPA values were obtained for drugs with Peff 

between 1 and 2 *10-4 cm/s and Caco-2 permeability between 20 and 27 *10-6 

cm/s, besides from logP between 0 and 3, MW below 300 Da and PSA below 

90Å2. 

 

 

Keywords: permeability, PAMPA, artificial membrane, phospholipids, 

physicochemical properties 
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 As primeiras pesquisas com novas moléculas inicialmente selecionavam 

os fármacos potenciais com base na sua atividade farmacológica, seguida por 

demais ensaios sobre seu perfil farmacocinético e farmacodinâmico, visando 

acessar suas características de absorção, distribuição, metabolismo, 

eliminação e toxicidade (ADMET). Esta estratégia deixava margem para erros, 

alem de necessitar de uma grande quantidade de tempo e recursos 

(PRAVEEN; CHONG, 2005). 

 Atualmente, as pesquisas para obtenção de novos fármacos têm sido 

direcionadas para estudos da eficácia farmacológica juntamente com a 

determinação do perfil ADMET dos compostos. Um grande desafio para a 

expansão deste setor de desenvolvimento é a etapa de seleção de compostos 

com base nas suas propriedades biofarmacêuticas (ex.: solubilidade, 

permeabilidade intestinal e estabilidade metabólica).  

O transporte de fármacos através da membrana intestinal é um processo 

complexo e dinâmico, que inclui a passagem dos compostos por diferentes 

vias. Além disso, existem diferentes mecanismos de influxo e efluxo - via 

carreadores e transportadores - que comandam a permeabilidade dos 

compostos (PROULX, 1991).  

O transporte passivo transcelular é o mais comum de todas as vias e 

pode ser descrito pela difusão de moléculas através dos enterócitos presentes 

na membrana intestinal. É um processo normalmente rápido, sendo a 

passagem através da membrana o fator limitante da taxa de absorção 

(MARTINEZ; AMIDON, 2002). Para que a difusão na membrana seja eficiente, 

a molécula deve ser suficientemente lipofílica e com moderado peso molecular, 

propriedades as quais fazem parte da maioria dos fármacos (LANDE et al. 

1995; LENNERNAS, 1998; AVDEEF, 2012; SKOLD et al. 2006).  

A permeabilidade é governada principalmente pela lei de Fick de 

difusão, onde a força motriz vem do gradiente de concentração através da 

membrana (AVDEEF et al., 2001). A taxa de permeação de fármacos através 

de membranas lipídicas é influenciada, portanto, por suas características físico-

químicas. Dentre os parâmetros mais significativos, pode-se citar a 

lipofilicidade, pKa, peso molecular e área de superfície polar (REYNOLDS et 

al., 2009). 



3 
 
 Durante o desenvolvimento de novas moléculas, os pesquisadores se 

utilizam de diversas técnicas para avaliar sua permeabilidade intestinal e, desta 

forma, selecionar as que potencialmente se tornarão medicamentos. 

 Os métodos mais difundidos para o estudo da permeabilidade de 

fármacos são: 1) Métodos in vitro baseados em sistemas celulares, tais como 

segmentos de tecidos de animais, cultura de células de adencarcinoma (Caco-

2) ou de rim canino (MDCK); 2) Métodos in vitro baseados em sistemas 

artificiais compostos por lipídios, exemplificados pelo ensaio de permeabilidade 

em membrana artificial paralela (PAMPA); 3) Métodos in vivo que contemplem 

os estudos farmacocinéticos em animais ou seres humanos; 4) Métodos in situ 

que consistem na perfusão do fármaco em determinados trechos do epitélio 

intestinal e 5) Métodos in silico que empregam descritores moleculares em 

programas computacionais para a previsão da permeabilidade dos fármacos. 

Assim, a utilização de um destes métodos e mesmo a combinação dos 

mesmos, tem sido o objeto da publicação de recentes pesquisas na área da 

biofarmácia (STENBERG et al, 2001; SUGANO et al, 2003; AVDEEF et al, 

2005; PRAVEEN; CHONG, 2005; OBATA et al, 2005; MASAOKA et al., 2006; 

SHAH et al, 2006; CHEN et al, 2007; VOLPE et al, 2007; LI et al., 2008; 

DREASSI et al., 2009; CHEN; YU, 2009; MENSCH et al., 2010). 

 O ensaio de PAMPA foi primeiramente proposto por Kansy e 

colaboradores (1998) com o objetivo de avaliar a permeabilidade transcelular 

passiva de fármacos de um modo ágil e em larga escala (KANSY; SENNER; 

GUBERNATOR, 1998). Neste método, o fármaco é inicialmente disposto em 

um compartimento inferior, denominado de doador. Durante o período de 

incubação, o fármaco migra, por difusão, para uma placa acoplada acima do 

seu compartimento de origem, também chamada de receptora. O sistema 

doador-receptor forma uma espécie de “sanduíche”, sendo que a base da 

placa receptora contém uma membrana composta por um polímero sintético e 

impregnada com uma solução lipídica. Desta forma, o fármaco que é 

quantificado na placa receptora ao final do tempo de incubação, deve ter 

afinidade tanto com a membrana lipídica, quanto com a solução hidrofílica da 

placa superior. 

 O PAMPA é uma técnica de grande valia para diferenciar e, até mesmo, 

selecionar fármacos com base na sua taxa de permeação passiva transcelular. 

Por ser uma técnica simples, rápida e reprodutível, têm sido objeto de 
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crescentes publicações na literatura. Existem diversas condições de ensaio que 

afetam os resultados de permeabilidade obtidos através desta técnica, dentre 

eles destacam-se, o pH do compartimento doador; a composição do meio 

receptor; o efeito da camada de água estacionária (CAE); e a composição 

lipídica da membrana. Os protocolos para a realização deste ensaio diferem 

consideravelmente entre laboratórios, o que acarreta variações significativas 

nos resultados (AVDEEF; TESTA, 2002; FUGIKAWA et al., 2005; PRAVEEN; 

CHONG, 2005; CAO et al., 2006; CHEN et al., 2007; DAHAN; HOFFMAN, 

2007; FISCHER et al., 2007; REIS; SINKO; SERRA, 2010). 

Dado o exposto, evidencia-se a necessidade iminente de uma técnica 

de PAMPA que apresente uma padronização das condições do ensaio, em 

busca dos parâmetros ideais de acordo com as características físico-químicas 

dos fármacos. Além disso, faz-se necessária uma maior aproximação dos 

valores de permeabilidade obtidos através da técnica de PAMPA com os dados 

de permeabilidade in vivo. Desta forma, o presente trabalho tem como 

principais objetivos investigar as condições de ensaio de PAMPA que gerem os 

maiores valores de permeabilidade de fármacos estruturalmente diferentes e 

sua correlação com dados de permeabilidade em jejuno humano e em cultura 

de células Caco-2. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 O presente trabalho tem como objetivo investigar as principais variáveis do 

ensaio de PAMPA e seu impacto na permeabilidade de fármacos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Definir as propriedades físico-químicas utilizadas como critério na 

seleção de fármacos para os estudos de PAMPA; 

ii. Validar a metodologia de quantificação dos fármacos selecionados; 

iii. Realizar um mapeamento das principais variáveis da técnica de 

PAMPA; 

iv. Estudar o impacto das variáveis do ensaio de PAMPA sobre o 

resultado de permeabilidade dos fármacos selecionados; 

v. Investigar a correlação entre os resultados de PAMPA obtidos e os 

parâmetros físico-químicos dos fármacos selecionados; 

vi. Investigar a correlação entre os resultados de PAMPA obtidos e os 

dados de FA%, Peff em jejuno humano e permeabilidade em células Caco-2 

extraídos da literatura para os fármacos selecionados; 

vii. Realizar estudos com a membrana fosfolipídica utilizando técnicas 

de microscopia e calorimetria. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 



8 
 

3.1 Absorção de fármacos 

 

A absorção do fármaco no trato gastrointestinal é complexa e pode ser 

influenciada por vários fatores, os quais têm impacto sobre a 

dissolução/solubilidade e permeabilidade do fármaco. Estes podem ser 

resumidos em fatores fisiológicos, físico-químicos e farmacêuticos (SHARGEL 

et al., 2005). Fatores fisiológicos estão relacionados às características 

anatômicas e fisiológicas do local de administração como, por exemplo, tempo 

de esvaziamento gástrico, motilidade intestinal, pH intestinal, mecanismos 

envolvidos no transporte de fármacos através das membranas dos enterócitos, 

metabolismo pré-sistemico, fluxo de sangue no intestino, conteúdo luminal, 

composição dos fluidos intestinais e estados patológicos do paciente (YU et al., 

1996; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000).  

A via oral é a principal via de administração de medicamentos em função 

da melhor aceitação pelos pacientes, conveniência, baixo custo e por permitir a 

fácil adesão ao tratamento, principalmente nos casos de terapias crônicas 

(LENNERNAS; ABRAHAMSSON, 2005; DEFERME; ANNAERT; 

AUGUSTIJNS, 2008). 

 A absorção de fármacos tem um papel essencial na determinação da 

sua biodisponibilidade (F), uma vez que contribui ativamente com o tempo e 

extensão em que um fármaco é exposto ao seu sítio de ação farmacológico in 

vivo. A biodisponibilidade pode ser matematicamente expressa pela equação 1 

abaixo. 

                                         F = Fa× Fg× Fh                                                      (1) 

Onde Fa é fração absorvida do fármaco, Fg é a fração que não sofre 

metabolização pré-sistêmica no intestino e Fh é a fração que não passa pelo 

metabolismo de primeira passagem hepático (KWAN, 1997; SUN et al., 2004).  

 A Fa, apresentada na equação 1, é determinada por dois parâmetros 

fundamentais e intrinsicamente relacionados ao fármaco: sua solubilidade e 

permeabilidade gastrointestinal (CAO et al., 2006). Adicionalmente, a extensão 

e a taxa de absorção são também influenciadas por outros fatores físico-

químicos, tais como o pKa, estabilidade, difusividade, lipofilicidade, tipo de sal, 

tamanho de partícula e forma cristalina do fármaco.  

 O aumento da absorção do fármaco por via oral e a minimização do seu 
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metabolismo resulta num aumento da biodisponibilidade e, por consequência, 

do efeito terapêutico do medicamento (CAO et al., 2006).  

 Para fármacos pouco solúveis em água, a solubilidade no trato 

gastrointestinal pode limitar sua concentração intraluminal, desfavorecendo a 

absorção intestinal. A presença de fármaco na região intraluminal intestinal é o 

resultado da interação de vários fatores, incluindo pH, presença de sais 

biliares, lipídeos e seus produtos de degradação (ANNAERT et al, 2010). 

 Com base nos conceitos de permeabilidade intestinal e solubilidade, e 

sua importância na determinação do potencial de absorção de fármacos, foi 

criado o Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) (YU et al., 2002). 

 O SCB foi proposto como ferramenta para o desenvolvimento de formas 

farmacêuticas, com o objetivo de auxiliar na predição da disponibilidade in vivo 

dos fármacos, uma vez que existem limitações técnicas, econômicas e éticas 

relacionadas aos ensaios de biodisponibilidade que empregam seres humanos 

(AMIDON et al., 1995). Assim, a avaliação das propriedades de permeabilidade 

e solubilidade dos fármacos, embora indiretamente, oferece objetivas 

indicações sobre a eficácia dos medicamentos. Além disso, permite a utilização 

de modelos in vitro mais facilmente reprodutíveis, sem oferecer risco a 

voluntários sadios.  

 O SCB é fundamentado no princípio de que o controle da extensão e a 

velocidade de absorção de um fármaco, quando administrado por via oral, 

dependem basicamente de dois aspectos: da solubilidade do próprio fármaco e 

de sua permeabilidade através das membranas biológicas. Fundamentado 

nessas propriedades, o SCB divide os fármacos em quatro classes de acordo 

com suas características de solubilidade e permeabilidade, conforme 

demonstrado na Figura 3.1 (WU; BENET, 2005). 

 

 

Figura 3.1 - Classificação de fármacos conforme o Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica (SCB) (Adaptado de WU; BENET, 2005) 
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 Os fármacos Classe I são rápida e completamente absorvidos, com 

extensão de absorção maior que 90%. Os fatores limitantes para a absorção 

de um fármaco classe I são a dissolução ou esvaziamento gástrico (no caso da 

dissolução ser muito rápida) (AMIDON et al., 1995; BONAMICI, 2009). 

 Para os fármacos Classe II, a etapa limitante no processo de absorção é a 

solubilidade do fármaco no trato gastrintestinal (TGI). A variabilidade na 

absorção destes fármacos pode se dar pelas diferenças de formulação e 

variáveis fisiológicas, tais como volume de líquido intestinal, área superficial, 

pKa da molécula e pH do meio. (AMIDON et al., 1995; BONAMICI, 2009). 

 Já para os fármacos Classe III, a permeabilidade através da membrana 

intestinal é a etapa limitante no processo de absorção. A velocidade e extensão 

da absorção desta classe de fármacos podem ser altamente variáveis devido 

às diferenças no trânsito gastrintestinal, conteúdo luminal e permeabilidade da 

membrana. O perfil de dissolução é geralmente bem definido e a passagem do 

fármaco para o intestino é controlada pela taxa de esvaziamento gástrico 

(AMIDON et al., 1995; BONAMICI, 2009). 

 Finalmente, os fármacos Classe IV possuem alta variabilidade na 

velocidade e extensão de absorção. Possuem absorção muito baixa, 

apresentando problemas quando administrados por via oral (AMIDON et al., 

1995; BONAMICI, 2009). 

 Em 2000, o FDA publicou um guia para isenção dos estudos de 

biodisponibilidade/bioequivalência com base no SCB (bioisenção) e trata tanto 

de medicamentos novos, como medicamentos genéricos ou alterações pós-

registro (UNITED STATES, 2000). O SCB tem sido implementado pelo FDA 

(2002), sendo utilizado para reduzir uma quantidade de trabalhos requeridos 

para validar uma mudança na formulação ou no processo de produção após a 

aprovação do fármaco, através da concessão de renúncia a determinados 

ensaios clínicos (MASUNGI et al., 2008). 

3.1.1 Mecanismos de transporte de fármacos 

 

 O processo de absorção de fármacos ocorre principalmente no intestino 

delgado, mais particularmente no duodeno e na porção proximal do jejuno 

através dos enterócitos (HILLGREN et al., 1995; FAGERHOLM; LENNERNAS, 

1995; LENNERNAS, 1997; BALIMANE et al., 2000; GRASSI et al., 2007). 
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Enterócitos são células que apresentam um lado apical voltado para o lúmen 

do intestino, e um lado basolateral voltado para a circulação sistêmica. As 

membranas apical e basolateral diferem em relação à morfologia, composição 

bioquímica, proteínas transportadoras e função. O lado da membrana 

basolateral tem um menor teor de colesterol e glicolipídeos em relação ao lado 

da membrana apical, e é mais fluído e permeável. As microvilosidades que 

formam a camada de borda em escova estão no lado apical do enterócito. Os 

enterócitos são conectados por complexos intercelulares, chamados junções 

oclusivas (ou íntimas). A característica lipídica das membranas dos enterócitos 

e as junções oclusivas constituem as principais barreiras físicas para a 

permeação de fármacos (FAGERHOLM; LENNERNAS, 1995; GRASSI et al., 

2007).  

 O transporte de fármacos através da membrana intestinal é um processo 

complexo e dinâmico, que inclui a passagem dos compostos por diferentes 

vias. Além disso, existem diferentes mecanismos de influxo e efluxo - via 

carreadores e transportadores - que comandam a permeabilidade dos 

compostos (PROULX, 1991). Normalmente, a rota mais rápida domina a 

absorção de um composto (BURTON et al., 2002; CAO et al., 2005). Em geral, 

a difusão passiva é o principal mecanismo para a absorção de muitos 

compostos lipofílicos, enquanto o processo mediado por transportadores regula 

a absorção de fármacos substratos a estes (CAO et al., 2006). 

O transporte passivo transcelular pode ser descrito pela difusão de 

moléculas através dos enterócitos presentes na membrana intestinal. É um 

processo normalmente rápido, sendo a passagem através da membrana o fator 

limitante da taxa de absorção (MARTINEZ; AMIDON, 2002). Para que este 

processo seja eficiente, a molécula deve ser suficientemente lipofílica e com 

moderado peso molecular (200-400 Da), propriedades estas que a maioria dos 

fármacos possui (LANDE et al. 1995; LENNERNAS 1995; SKOLD et al. 2006; 

AVDEEF, 2012). Por meio da análise de parâmetros farmacocinéticos com 472 

fármacos, observou-se que 50% deles tinham um logP superior a 2 e 80% 

apresentaram um logP superior a zero, confirmando a presença da 

lipofilicidade em uma gama representativa de fármacos (LENNERNAS, 2007). 

No transporte passivo paracelular, mais expressivo nas porções 

superiores do intestino delgado, ocorre a passagem do fármaco através das 

junções oclusivas (JUNGINGER; VERHOEF, 1998). Este tipo de transporte 
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ocorre geralmente para fármacos hidrofílicos e de pequeno tamanho molecular 

(PROULX, 1991). Vários estudos têm relatado aumento da permeabilidade do 

fármaco em função da coadministração de um modulador de absorção, 

incluindo agentes tensoativos, quelantes de cálcio, ciclodextrinas, e quitosanas. 

Estas substâncias aumentam a permeabilidade principalmente através da 

abertura das junções oclusivas (GONZALES; MARISCAL; LEGEN; SALOBIR; 

KERC, 2005; APPARAJU; NALLANI, 2007). 

Já no transporte mediado por carreadores, os fármacos podem sofrer 

influxo, com o auxílio de transportadores específicos, ou efluxo, através dos 

chamados transportadores de secreção (ex.: Glicoproteína P, ou P-gp) 

(BOHETS et al., 2001). A absorção do fármaco mediada por transportadores 

ocorre por meio de processo ativo ou por difusão facilitada e é um processo 

saturável (BUCKLEY et al., 2012). Enquanto os transportadores de influxo são 

responsáveis pela entrada do fármaco na célula, os transportadores de efluxo 

mediam o transporte do fármaco no sentido oposto, isto é, a partir da 

membrana basolateral da célula para o seu lado apical, resultando na secreção 

do fármaco (TAKANO et al., 2006).  

A glicoproteína-P (P-gp) é o maior representante dos transportadores de 

efluxo de fármacos. A sua atividade tende a aumentar progressivamente do 

estômago para o cólon e tal fator deve ser considerado no desenvolvimento de 

formas farmacêuticas de libertação prolongada (BENET et al., 1999; 

MARTINEZ; AMIDON, 2002; DAHAN; AMIDON, 2009). Os excipientes 

farmacêuticos (GOOLE et al., 2010) e alimentos (DEFERME; AUGUSTIJNS, 

2003) podem inibir ou intensificar a ação de glicoproteína-P. Outros 

transportadores de efluxo, tais como proteína da resistência ao câncer de 

mama (BCRP), e proteínas de resistência a múltiplos fármacos 2 (MRP-2), são 

também funcionais nos enterócitos, que pode limitar a absorção do fármacos 

(BALIMANE; HAN; CHONG, 2006).  

 Os diferentes caminhos para a absorção intestinal de um composto 

podem ser visualizados na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Diferentes caminhos para a absorção intestinal de um composto  

(a) permeabilidade transcelular passiva; (b) transporte mediado por carreador; e (c) 

permeabilidade paracelular passiva; (d) Efluxo via Glicoproteína P (P-gp); (e) enzimas 

presentes nas células podem metabolizar os compostos (adaptado de PROULX, 1991). 

 

 Além dos mecanismos de transporte classicamente descritos na literatura, 

o transporte trans-camada têm sido recentemente explorado para fármacos de 

baixo peso molecular (BALAZ, 2012). Este mecanismo é observado 

principalmente em modelos experimentais de bicamadas planares, tipicamente 

presentes nas membranas fosfolipídicas artificiais, e em lipossomas. 

Basicamente, o transporte de fármacos ocorre através de poros presentes nas 

membranas. A difusão trans-camada é observada em fármacos que 

apresentam uma força intermediária de interação com a membrana lipídica. 

Forças muito fracas de interação desfavorecem esta passagem e forças muito 

intensas provocam o acúmulo do fármaco nos poros da membrana ao invés de 

seu transporte através deles (BALAZ, 2012).    

  

3.1.2 Propriedades físico-químicas que interferem na absorção de fármacos 

 

 A dissolução do fármaco nos líquidos do TGI e a sua permeabilidade 

através da membrana plasmática são os requisitos para que este atinja a 

circulação sistêmica e esteja biodisponível. As propriedades moleculares do 

fármaco são determinantes tanto para a solubilidade aquosa do mesmo, 

quanto para a permeabilidade através da bicamada fosfolipídica da membrana 

biológica (SHARGEL et al., 2005). 

 Assim, um fármaco deverá apresentar características hidrofílicas 

suficientes que permitam sua dissolução nos líquidos corporais, já que estes 
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têm a água como principal componente. Por outro lado, as moléculas devem 

ter características hidrofóbicas que as possibilite atravessar a bicamada 

fosfolipídica da membrana da célula. É importante ressaltar que a maioria 

dessas propriedades são dependentes umas das outras (AVDEEF, 2012). 

De acordo com a lei de Fick, a permeação passiva é um processo de 

difusão, cuja força motriz vem do gradiente de concentração através da 

membrana (AVDEEF et al., 2001). Quando em condição de equilíbrio, ou seja, 

na presença de um gradiente linear de concentração do fármaco na 

membrana, e em condição sink (delimitada aqui como sendo a ausência de 

fármaco no compartimento receptor) a Lei de Fick pode ser demonstrada 

conforme apresentado pela equação 2: 

 

                                             J = PeCD                                                                                   (2) 

Onde J é expresso como o fluxo (mol cm−2 s−1

) do fármaco através da 

membrana, CD(mol cm−3) é a concentração do fármaco no compartimento 

doador, e Pe (cm s−1) é a permeabilidade efetiva (em função da difusividade, 

coeficiente de partição água/membrana e espessura da membrana (AVDEEF, 

2012).  

 Via de regra, a taxa de transporte de um fármaco de um compartimento 

apical para um basolateral, atravessando uma membrana semi-permeável 

depende principalmente dos seguintes fatores: concentração inicial e final de 

fármaco nos compartimentos doador e receptor, volume de meio presente nos 

compartimentos doador e receptor, tempo de permeação e área da membrana 

(AVDEEF, 2012). 

A permeabilidade calculada é efetiva quando a quantidade de fármaco 

retida membrana, além da sua concentração nos compartimentos doador e 

receptor, é considerada. Nos casos de ensaios de permeabilidade empregando 

cultura de células (ex.: Caco-2 e MDCK), onde a retenção na membrana celular 

é geralmente neglicenciada, a permeabilidade é considerada aparente 

(AVDEEF, 2012). 

 A difusividade e o coeficiente de partição água/membrana de um 

fármaco são influenciados, sobretudo, por suas características físico-químicas. 

Dentre os parâmetros mais significativos, pode-se citar a lipofilicidade, pKa, 

peso molecular (PM), volume molecular (VM), Número doadores de ligação de 
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hidrogênio (HBD) e área de superfície polar (LIPINKSI et al., 2001; REYNOLDS 

et al., 2009). 

 A regra dos 5 introduzida por Lipinski ainda é o modelo mais usado na 

aplicação de propriedades físico-químicas para a predição da permeabilidade 

de fármacos. O modelo, baseado em um estudo de aproximadamente 2290 

fármacos, prevê valores altos de absorção para fármacos que se enquadrem 

em ao menos duas das seguintes características: grau de lipofilicidade (logP) 

de até de 5, PM de até 500 e HBD inferior a 5 (LIPINKSI et al., 2001).  

 

3.1.2.1 Lipofilicidade (logP) 

 

 O grau de lipofilicidade de um fármaco é comumente avaliado através da 

técnica de partição em octanol/água, onde os compostos mais lipofílicos 

tendem a apresentar uma razão octanol/água superior a 1, razão que é 

comumente expressa de forma logarítmica, denominada de logP (SANGSTER, 

1997). A definição deste coeficiente é fundamentada num estudo detalhado da 

distribuição ou partição do fármaco entre uma fase aquosa polar e uma fase 

apolar. O logP é calculado pela razão entre a solubilidade do fármaco em um 

solvente apolar (por exemplo, octanol) e sua solubilidade em um solvente 

polar, a água. Quanto maior o valor de log P, maior a afinidade pela estrutura 

lipídica da membrana plasmática e consequentemente maior taxa de partição e 

absorção. Entretanto, vários estudos têm indicado que fármacos muito 

hidrofílicos (log P < - 3) e muito hidrofóbicos (log P > 6) estão sempre 

associados a uma absorção in vivo incompleta (UNGELL; ABRAHAMSSON, 

2009). 

 Numa correlação entre a permeabilidade e o logP geralmente uma 

relação sigmoidal é obtida. À medida que o logP de uma molécula aumenta, 

também o faz a sua capacidade de penetrar na membrana celular, resultando 

no aumento da permeabilidade até que um platô, referente à limitação gerada 

pela CAE adjacente à membrana, seja atingido (AMIDON; LEE; TOPP, 2000). 

Buscando entender a relação entre a permeabilidade intestinal e o logP, Kansy 

e colaboradores (2001) utilizaram um grupo de 120 fármacos estruturalmente 

diversos. Os autores verificaram que, para o conjunto de fármacos com logP 

abaixo de 0,5, a fração permeada foi de 20%. Por sua vez, os fármacos com 
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logP entre 1 e 2,5 tiveram quase 100% da sua concentração inicial quantificada 

no compartimento receptor. No entanto, fármacos cujo logP era superior a 2,5 

novamente tiveram sua permeabilidade reduzida (KANSY et al., 2001).  

 Apesar de altamente informativa, a característica de partição 

água/octanol não pode ser considerada de forma isolada quando na predição 

da permeabilidade de fármacos. De acordo com os estudos de partição, uma 

molécula ionizada precisa estar acompanhada de um contra-íon para que, na 

forma de par iônico, penetre em uma fase lipídica. No entanto, uma molécula 

que atravessa uma barreira de octanol não necessariamente penetra através 

de uma camada fosfolipídica, dado o fato da estrutura peculiar do octanol 

facilitar a passagem de íons (AVDEEF et al., 2001).  

 Isto se deve, principalmente, ao fato de as membranas e 

macromoléculas suportarem cargas elétricas e apresentarem afinidade a 

diversos componentes iônicos, devido à presença de grupos fosfato e/ou 

aminoácidos na sua estrutura. Por outro lado, este mesmo efeito não é 

observado com o octanol, o qual não carreia qualquer tipo de carga 

eletrostática e, desta forma, a partição por par iônico através deste solvente é 

desfavorável (REYNOLDS et al., 2009). Desta forma, é necessário o estudo de 

propriedades físico-químicas adicionais para um maior entendimento dos 

fatores que influenciam a permeabilidade passiva de fármacos. 

3.1.2.2 Constante de dissociação (pKa) 

 

A constante de dissociação, também denominada pKa, inter-relaciona o 

pH do meio e o estado de carga. Conceitualmente, o valor de pKa é aquele 

onde uma molécula está 50% ionizada e 50% na forma não-ionizada. 

Conforme a teoria da partição em pH, os fármacos são transportados através 

de barreiras biológicas primariamente quando estão na forma não-ionizada, 

sendo que seu pKa é responsável por direcionar seu local de absorção no trato 

gastrointestinal (HOGBEN et al., 1959). Por esta razão, esta teoria prevê que 

condições de pH que favoreçam a forma não-ionizada de um fármaco 

possibilitem  maiores valores de permeabilidade.  

Uma vez que os compostos são geralmente ácidos fracos ou bases 

fracas, a teoria da partição em pH se torna significativa no desenho de estudos 

de permeabilidade (KANSY; SENNER; GUBERNATOR, 1998). De acordo com 
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esta teoria, moléculas polares e ionizadas são mais solúveis em água, porém, 

mais lentamente absorvidas do que as não ionizadas. Neste sentido, é 

provável que um fármaco fracamente ácido seja melhor absorvido no 

estômago, onde se encontra na forma não ionizada, enquanto que um fármaco 

fracamente básico seja absorvido no intestino, onde prepondera a forma não 

ionizada (AMIDON; LEE; TOPP, 2000; AVDEEF et al., 2005) 

3.1.2.3 Peso Molecular (PM) 

 

 O PM pode atuar como uma limitação física ao transporte de alguns 

fármacos, principalmente quando a via passiva paracelular é considerada. 

Atribui-se o valor de 200 Da para o peso molecular de um fármaco, para que 

este possa atravessar as junções coesas presentes entre as células endoteliais 

e, assim, permear pela via passiva (FUGIKAWA et al., 2005). A partir de uma 

projeção gráfica entre PM e logP, Ritchie e colaboradores (2011) 

demonstraram que, numa seleção de 178 fármacos, o máximo valor de 

permeabilidade é apresentado por fármacos com PM entre 150-350 Da e logP 

entre 0 e 3,5 (RITCHIE; ERTL; LEWIS, 2011).  

3.1.2.4 Área de Superfície Polar (PSA) 

 

 A Área de Superfície Polar, ou “Polar Surface Area” (PSA) é definida 

como a soma da área de superfície de todos os átomos polares de uma 

molécula, usualmente oxigênio, nitrogênio e hidrogênio (ERTL; ROHDE; 

SELZER, 2000). De maneira geral, os parâmetros de PSA são calculados de 

forma mais fidedigna quando o número de ligações de hidrogênio é avaliado a 

partir da estrutura 3D da molécula (BOHETS et al., 2001).  

 Conforme descrito na literatura, valores de PSA abaixo de 120 ângstrons 

quadrados (Å2) são indicados para garantir boa absorção de fármacos 

administrados por via oral e transportados passivamente (FLATEN et al., 2006; 

BOHETS et al., 2001; ZHU et al., 2002). Por outro lado, para que os fármacos 

atravessem a barreira hematoencefálica, o valor de PSA não deve exceder 60 

Å2 (ERTL; Rohde; Selzer, 2000). 

 Estudos que avaliaram a correlação entre as propriedades de PSA e o 

logP, demonstraram que os fármacos que apresentam valores de PSA fora da 

faixa de 10 a 125 Å2 e logP entre -1 e 6 demonstraram problemas de 
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biodisponibilidade (RITCHIE; ERTL; LEWIS, 2011). 

 

3.1.2.5 Número de doadores de ligação de hidrogênio (HBD) 

 

Camadas lipídicas ordenadas apresentam uma quantidade finita de 

grupamentos com ligação de hidrogênio. Estes grupamentos estão localizados 

exclusivamente nas cabeças polares dos fosfolipídeos. Para que tenham 

afinidade às cadeias de hidrocarbonetos da camada lipídica, os fármacos 

devem ser suficientemente lipofílicos para superarem a perda de energia 

gerada na quebra das ligações de hidrogênio com as cabeças polares dos 

fosfolipídeos. Este fator representa, portanto, uma barreira energética 

considerável para fármacos que possuam tendências a fortes ligações 

doadoras de hidrogênio (MALKIA et al., 2004). A capacidade de um fármaco 

formar ligações de hidrogênio tem sido reportada na literatura como 

marcadamente interferente na sua permeabilidade (TAYAR et al., 1991; 

CONRADI et al., 1991). Além disso, as diferenças existentes entre a partição 

lipossoma/água e a partição octanol/água de fármacos têm sido fundamentada 

com base nas ligações de hidrogênio (VAES et al., 1998).  

3.2 Modelos para avaliar a absorção intestinal de fármacos 

 

 A permeabilidade intestinal é a capacidade que o composto tem de 

atravessar a barreira biológica e pode variar conforme sua localização no trato 

gastrintestinal (GRASS, 1997). Considera-se um fármaco altamente permeável 

aquele cuja extensão de absorção em seres humanos for igual ou superior a 

85% ou a 90%, dependendo da agência regulatória (UNITED STATES, 2000; 

YU et al., 2002; LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004; CHEN; YU, 2009). 

 O conhecimento da permeabilidade de um fármaco e dos mecanismos 

relacionados a este processo constitui etapa crucial no desenvolvimento das 

moléculas candidatas a fármacos, na determinação do local de administração 

de um fármaco e no desenvolvimento de formulação farmacêutica. Por este 

motivo, há uma grande necessidade da implementação de modelos de alta 

capacidade, baixo custo e que tenham uma grande correlação com as 

características de permeabilidade e absorção in vivo (AVDEEF; TESTA, 2002; 
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FUGIKAWA et al., 2005; PRAVEEN; CHONG, 2005; CAO et al., 2006; CHEN et 

al., 2007; DAHAN; HOFFMAN, 2007; FISCHER et al., 2007).  

 Com a finalidade de avaliar a permeabilidade de fármacos, diferentes 

métodos foram desenvolvidos. Atualmente, os métodos mais amplamente 

utilizados para a caracterização da permeabilidade dos fármacos são: 1) 

Métodos in vitro baseados em sistemas artificiais compostos por lipídeos, 

exemplificados pelo ensaio de Permeabilidade em Membrana Artificial Paralela 

(PAMPA); 2) Métodos in vitro baseados em sistemas celulares, tais como 

cultura de células de adencarcinoma (Caco-2) ou de rim canino (MDCK); 3) 

Métodos ex vivo, que empregam tecido animal em câmaras de difusão 

horizontal, do tipo Ussing, ou verticais, do tipo células de Franz, e vesículas de 

membrana; 4) Métodos in situ que consistem na perfusão do fármaco em 

determinados trechos do epitélio intestinal animal; 5) Métodos in vivo que 

contemplam os estudos farmacocinéticos em animais ou seres humanos; e 6) 

Métodos in silico que empregam programas computacionais para a previsão da 

permeabilidade dos fármacos. Assim, a utilização de um destes métodos e 

mesmo a combinação entre eles têm sido o objeto de publicações recentes na 

área da biofarmácia (STENBERG, 2001; SUGANO, 2003; AVDEEF, 2005; 

PRAVEEN; CHONG, 2005; OBATA, 2005; MASAOKA et al., 2006; SHAH, 

2006; CHEN, 2007; VOLPE, 2007).  

 No intestino, uma única camada de células epiteliais cobre a parede 

interior intestinal e forma a barreira limitante da velocidade para a absorção de 

medicamentos dissolvidos. Como consequência, a adequada reconstituição in 

vitro de uma célula epitelial diferenciada humana permite a previsão in vivo da 

absorção do fármaco por via oral (ARTURSSON; PALM; LUTHMAN, 2001). 

Ademais, em virtude da complexidade e alto custo dos experimentos in vivo, há 

uma crescente utilização dos modelos de cultura de células das linhagens 

Caco-2 e MDCK para substituí-los (AVDEEF; TAM, 2010). 

 De maneira geral, as células Caco-2 expressam diversas enzimas 

presentes na borda em escova do intestino, algumas isoenzimas do Citocromo 

P (CYP) e enzimas metabolizadoras de fase II, tais como glutationa S-

transferase e sulfotransferase. (BOHETS et al., 2001, CHAN et al., 2005, 

SUGANO et al., 2010). Entretanto, do ponto de vista experimental, as células 

Caco-2 demandam uma cultura celular de 20 dias para a diferenciação da 
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monocamada, formação das junções coesas, polarização da célula e 

expressão dos mecanismos de efluxo. (BOHETS et al., 2001).  

MDCK são uma linhagem de células renais de cães que levou o nome 

dos primeiros autores (Madin e Darby) a citarem a técnica. Esta linhagem de 

células, quando cultivada sobre suportes de permeação (ex. Placas 

Transwell®), se diferencia em células colunares epiteliais e formam junções 

coesas com uma maior rapidez que a cultura de células Caco-2 (TANG; 

HORIE; BORCHARDT, 2002). A partir da transfecção do gene humano MDR1, 

as células MDCK-MDR1 são capazes de expressar a proteína de efluxo P-gp 

de forma significativa, aproximando-se das caracteristicas de expressão da 

Caco-2 (TANG; HORIE; BORCHARDT, 2002). No entanto, assim como em 

Caco-2, este método é laborioso e depende do crescimento celular, além de 

estar suscetível à contaminação microbiológica. 

3.2.1 Modelos artificiais 

 

O universo dos sistemas artificiais para avaliar a permeabilidade de 

fármacos compreende principalmente a Membrana Artificial Imobilizada (IAM), 

a Membrana Negra Lipídica (Black Lipid Membrane – BLM) e o modelo de 

Membrana Artificial Paralela (“Parallel Artificial Membrane Permeability Assay” - 

PAMPA). 

 

3.2.1.1 Membrana Negra Lipídica (Black Lipid Membrane – BLM) 

 

 Mueller et al. descobriram em 1962 que, quando uma pequena 

quantidade de um fosfolipídeo (2% (p/v) de solução de alcano) era 

cuidadosamente colocada sobre um orifício presente em uma folha fina de 

plástico, uma película fina gradualmente se formava no centro do orifício, com 

o excesso de lipídeos fluindo pelo perímetro. Eventualmente, o filme formado 

no centro do orifício apresentava uma coloração negra, detectada pela reflexão 

da luz na sua superfície (AVDEEF; TESTA, 2002;. CHEN et al, 2007). Dados 

na literatura apontam que o transporte de fármacos no sistema BLM ocorre 

através dos poros presentes do filme formado (BALAZ, 2012). 

 Devido à extrema fragilidade da membrana, além de seu processo 

laborioso de preparo, o modelo BLM tem sido substituído por técnicas artificiais 
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mais robustas, tais como PAMPA (AVDEEF; TESTA, 2002;. CHEN et al, 2007). 

 

3.2.1.2 Membrana Artificial Imobilizada (Immobilized Artificial Membrane  - IAM) 

 

A IAM foi introduzida como ferramenta cromatográfica para estudar a 

interação entre fármacos membranas biológicas, tendo inicialmente a lecitina 

como fase estacionária de uma coluna de sílica octadecílica (PIDGEON; 

VENKATARAM, 1989). De maneira geral, a IAM consiste de uma superfície 

fosfolipídica capaz de fornecer informações da partição fármaco/membrana 

baseadas na lipofilicidade e interações eletrostáticas. É constituída por uma 

monocamada de fosfolipídeos ligados covalentemente a um suporte de sílica-

propilamina inerte. Assim, esta superfície simula uma das metades da 

bicamada de membrana (CHAN et al., 2005). 

Na tentativa de utilizar a IAM como ferramenta para avaliar a 

permeabilidade, pesquisadores da Janssen selecionaram 32 fármacos com 

valores de permeabilidade em Caco-2 conhecidos e observaram um coeficiente 

de correlação (R2) entre permeabilidade em células Caco-2 e IAM igual a 0,31. 

Além disso, 2 compostos avaliados como altamente permeáveis em cultura de 

células Caco-2, mostraram permeabilidade negligenciável em IAM, 

apresentando uma retenção na membrana artificial de aproximadamente 90% 

(BOHETS et al., 2001). 

No entanto, a técnica de IAM pode superestimar os valores de logP de 

alguns fármacos com alto PM, principalmente devido ao aprisionamento 

estérico da molécula do fármaco na coluna de IAM (AVDEEF, 2001). Desta 

forma, sistemas artificiais mais complexos e que melhor mimetizem o ambiente 

de permeação passiva de fármacos in vivo se fazem necessários. 

 

3.3 Permeabilidade em Membrana Artificial Paralela (PAMPA) 

 

 O ensaio de permeabilidade por meio do modelo de Membrana Artificial 

Paralela (“Parallel Artificial Membrane Permeability Assay” - PAMPA), proposto 

inicialmente por KANSY e colaboradores (1998), tem atraído grande atenção 

de diversos pesquisadores que estudam a absorção passiva transcelular de 

fármacos pela via oral (KANSY; SENNER; GUBERNATOR, 1998; LIPINKSI, 
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2002; VEBER et al., 2002; DI et al., 2003; RUELL; TSINMAN; AVDEEF, 2003; 

AVDEEF et al., 2005; CARRARA et al., 2007; AVDEEF et al., 2007, MASUNGI 

et al., 2008, MENSCH et al., 2010; NIRASAY et al., 2011; VELICKY et al., 

2011; HALLIFAX et al., 2012). A técnica de PAMPA é capaz de prever não 

apenas a partição água/membrana de fármacos, mas também sua solubilidade 

e estado de carga em diferentes valores de pH. Desta forma, apresenta 

vantagens competitivas importantes quando em comparação à IAM (BOHETS 

et al., 2001; AVDEEF et. al., 2007).  

 Desde sua primeira citação na literatura, crescentes publicações 

contemplando a técnica de PAMPA vêm sendo divulgadas a cada ano, 

conforme apresentado na Figura 3.3.   

 

 

Figura 3.3 - Relação do número de publicações sobre a técnica de PAMPA no 

período de 1999-2012. Levantamento feito no período de Janeiro de 1999 a 

Julho de 2012 utilizando a expressão “PAMPA permeability”.  

Fonte: Science Direct. Disponível em: www.sciencedirect.com. Acesso em: 5 de Agosto de 

2012. 

 

No ensaio de PAMPA, um “sanduíche” é formado por duas placas de 96 

poços, sendo que a placa inferior é denominada compartimento doador, onde 

os fármacos a serem avaliados estão diluídos em uma solução tampão. A placa 

superior compõe o compartimento receptor, e apresenta membranas sintéticas 

de PVDF impregnadas com solução lipídica, formando uma barreira através da 

qual os fármacos migram por difusão. A Figura 3.4 apresenta um desenho 

esquemático do experimento de PAMPA. 
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Figura 3.4 - Desenho esquemático do sanduíche de placas usado em PAMPA  

A) placas receptora e doadora vazias; B) placa doadora preenchida com solução de fármacos 

e placa receptora apresentando solução tampão; C) Aspecto do sanduíche após encaixe das 

placas, com destaque para a direção do transporte do fármaco, da região apical (placa inferior) 

para basolateral (placa superior). Em seguida, o sanduíche é incubado sob temperatura e 

umidade controladas, na presença ou ausência de agitação (adaptado de AVDEEF, 2012).  

 

 Em 2006, Galinis-Luciani e colaboradores criticaram a técnica de PAMPA, 

afirmando ser esta apenas uma ferramenta sofisticada para prever a 

lipofolicidade de moléculas. Em contraposição a esta publicação, Avdeef e 

colaboradores (2007) apontaram importantes estudos. Dentre eles, o de Corti e 

colaboradores (2006) onde, com o emprego de membrana artificial composta 

de lecitina a 1,7% (p/v) e colesterol a 2,1% (p/v) dissolvidos em octanol 

obtiveram correlação entre os resultados de permeabilidade e a FA% em 

humanos em nível superior (R2 = 0,995) ao observado entre FA% e os dados 

obtidos por meio do modelo de cultura de células Caco-2 (R2 = 0,813). Ainda 

em contraposição à Galinis-Luciani (2006), Avdeef et al. (2007) citaram 

resultados de pesquisadores da Novartis, os quais selecionaram uma série de 

84 fármacos anti-diabéticos e comprovaram níveis de correlação superiores 

entre os resultados de PAMPA e permeabilidade em células Caco-2 (R2= 0,75) 

quando comparados aos resultados de permeabilidade em células Caco-2 e 

logP dos fármacos (R2 = 0,21) (AVDEEF et al, 2007). 
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 Em se tratando do uso conjugado de análises in silico e in vitro, Fisher e 

colaboradores (2007) estudaram a permeabilidade de 20 aminas quaternárias 

com emprego de membranas contendo 10% (p/v) de lecitina e 0,5% (p/v) de 

colesterol dissolvidos em dodecano. A partir dos resultados obtidos, eles 

puderam concluir que a técnica PAMPA pode ser usada para prever a 

permeabilidade de compostos permanentemente ionizados. Além disso, os 

descritores moleculares utilizados no estudo foram capazes de demonstrar 

que, para as aminas quaternárias, os altos valores de permeabilidade podem 

ser explicados pelo fato de as cargas eletrônicas estarem uniformemente 

distribuídas ao longo dos diversos anéis aromáticos destas moléculas 

(FISCHER et al., 2007).   

 Numa tentativa de prever a atividade de 34 fármacos inibidores de 

protease utilizando ensaios in vitro, Li e colaboradores (2008) realizaram 

estudos comparativos entre atividade e permeabilidade, sendo a primeira 

expressa pela razão do coeficiente de inibição (Ki) pela concentração inibitória 

a 90% (IC90), Ki/IC90, e a segunda refere-se à taxa de permeação usando os 

modelos de permeabilidade em células Caco-2 e PAMPA. Levando em 

consideração que a absorção de um fármaco é fundamental para que este seja 

capaz de atingir o receptor alvo a exercer sua ação, estes pesquisadores 

observaram uma correlação entre Ki/IC90 e PAMPA de R2=0,76, enquanto que 

a correlação observada entre Ki/IC90 e permeabilidade em células Caco-2 foi 

de apenas 0,29 (LI et al., 2008). Estes dados são excelentes provas de que, 

para alguns fármacos permeados por via passiva, a técnica de PAMPA pode 

ser mais preditiva do que a técnica de permeabilidade em células Caco-2.  

 A partir da combinação entre ensaio in vitro (PAMPA), in situ (perfusão de 

cérebro de rato) e o uso de descritores moleculares in silico, Dagenais e 

colaboradores (2009) deram origem ao in combo-PAMPA. Este modelo foi 

capaz de satisfatoriamente prever a permeabilidade passiva de 19 fármacos 

através da barreira hematoencefálica, os quais foram agrupados a partir de 

dados experimentais de área de superfície permeada e de porcentagem de 

afinidade ao tecido hamatoencefálico retirados da literatura (DAGENAIS et al., 

2009).  

 Um trabalho fruto deste projeto comparou cinco métodos diferentes de 

PAMPA desenvolvidos por grupos distintos de pesquisadores e contemplando 

as mesmas 16 moléculas. Os resultados evidenciaram que o método que 
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utilizou experimentalmente uma mistura de fosfolipídeos e colesterol em 

proporções semelhantes às in vivo e, ainda, incorporou modelos mecanísticos 

contendo descritores tais como difusividade em membrana e raio molecular 

(SUGANO et al., 2002), foi o método que apresentou maior correlação com os 

dados de permeabilidade em jejuno humano (REIS; SINKÓ; SERRA, 2010).   

 Novas publicações focando o aprimoramento e/ou entendimento do 

PAMPA como ensaio de escolha para avaliação da permeabilidade de 

fármacos vêm sendo disponibilizadas na literatura a cada ano. Recentemente, 

Nirasay e colaboradores fizeram uma adaptação ao sistema Franz Cells, 

implementando uma membrana artificial que se assemelha à membrana usada 

nas placas sanduiche de PAMPA. Esta membrana, impregnada com solução 

fosfolipídica, é previamente tratada com sílica e uma camada polimérica (ex. 

polietilenoglicol ou polidopamina). Desta forma, acredita-se que a membrana 

adquira uma maior fluidez e mantenha uma organização fosfolipídica melhor 

estruturada, tornando a avaliação da permeabilidade mais reprodutível e 

discriminativa entre fármacos que possuam propriedades físico-químicas 

semelhantes (NIRASAY et al., 2011). No mesmo ano, Matej e colaboradores 

(2011) incrementaram o sistema de incubação do sanduiche de PAMPA 

através da criação de um sistema rotacional da célula de difusão, com agitação 

entre 60 e 600 rpm durante o processo de permeação. Com este sistema 

hidrodinâmico, a manutenção de uma camada de água estacionaria (CAE) 

mais estável e reprodutiva foi obtida, resultando em valores de permeabilidade 

em PAMPA com correlação superior a FA% para um conjunto de 31 moléculas 

com características lipofílicas (MATEJ et al., 2011). 

Com o objetivo de investigar a baixa taxa de eliminação in vivo, tendo 

como possível causa a limitação imposta pela taxa de permeabilidade, Hallifax 

e colaboradores (2012) compararam PAMPA e permeabilidade em células 

Caco-2. Os autores observaram que, num conjunto de 65 fármacos estudados, 

uma maior correlação pôde ser estimada usando a técnica de PAMPA 

(HALLIFAX et al., 2012). 

Uma nova aplicação para a técnica de PAMPA tem atraído o interesse 

da indústria cosmética. Trata-se do Skin-PAMPA, tendo como principal 

variação a utilização de membranas impregnadas com uma composição 

semelhante à pele humana. O modelo, que foi primeiramente divulgado com o 

estudo de 7 fármacos e de membranas impregnadas com diferentes 
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proporções de análogos sintéticos da ceramida, colesterol e ácido esteárico, 

demonstrou-se robusto e reprodutível, além de apresentar correlação 

satisfatória com dados in vivo (SINKÓ et al., 2012). 

3.3.1 Condições gerais dos ensaios de PAMPA 

 

Existem diversos parâmetros que afetam os resultados de 

permeabilidade obtidos pelo ensaio com a técnica PAMPA. Dentre eles, 

destacam-se: composição das membranas artificiais; pH e composição do meio 

dos compartimentos doador e receptor; e presença ou ausência de agitação 

das placas, relacionada ao efeito da camada de água estacionária (CAE). 

3.3.1.1 Composição das membranas artificiais 

 

 A membrana artificial usada nos ensaios de PAMPA é composta, em 

sua vasta maioria, por um filtro de PVDF hidrofóbico impregnado com mistura 

lipídica dissolvida em um determinado solvente orgânico (KANSY; SENNER; 

GUBERNATOR, 1998). 

 O fluoreto de polivinilideno (PVDF), empregado como suporte para a 

impregnação da composição lipídica, é um polímero termoplástco derivado do 

flúor produzido pela polimerização do difluoreto de vinilideno (CHEN; HONG, 

2002). Sua fusão ocorre em torno de 150-160°C e se apresenta cerca de 60% 

na forma cristalina (MÉNDEZ et al., 2001). É resistente a solventes e insolúvel 

em água e, quando na forma de filtros para utilização como suporte para a 

formação de membranas artificiais, apresenta tamanho de poro de 0,45 μm e 

espesura de aproximadamente 115 μm (Millipore, 2003). Via de regra, o PVDF 

atua como um suporte inerte, sendo que a composição lipídica a ser 

impregnada é a responsável pela ação de retenção de fármacos no ensaio de 

PAMPA (KANSY; SENNER; GUBERNATOR, 1998). 

 Com relação à composição lipídica da membrana, um solvente não polar 

é normalmente utilizado para dissolver o fosfolipídeo antes do revestimento do 

filtro, dado que os fosfolipídeos são originalmente sólidos que não se 

dispersam em filtros. A maioria dos pesquisadores utilizam solventes derivados 

de hidrocarbonetos alcanos, tais como n-dodecano (ZHU et al., 2002; AVDEEF 

et al., 2005; MASUNGI et al., 2008, MENSCH et al., 2010; NIRASAY et al., 



27 
 
2011; HALLIFAX et al., 2012) ou hexadecano (WOHNSLAND; FALLER, 2001). 

Porém, o uso de octadieno também é reportado na literatura (SUGANO et al., 

2001). 

 Desde os primeiros estudos sobre permeabilidade em membranas 

biológicas, sugere-se que a composição lipídica da membrana intestinal seja a 

grande responsável pela regulação da fluidez da membrana e, desta forma, 

afete as características de transporte transcelular (BRASITUS, SCHACHTER, 

1984; MEDDINGS, THEISEN, 1989). 

Estudos de extração e identificação a partir de raspagens da membrana 

intestinal de ratos indicam que os fosfolipídeos de carga neutra, primariamente 

PC e PE, totalizam aproximadamente 60% da sua composição total. Já os 

fosfolipídeos de carga negativa, PS e PI, representam 15% (PROULX, 1991). 

Além disso, a fluidez é supostamente controlada, em grande extensão, pelo 

grau de insaturação das cadeias acil e por uma proporção relativa de colesterol 

(PROULX, 1991). Desta forma, a composição lipídica normalmente empregada 

nos ensaios de PAMPA constitui 10-20% de lecitina (de ovo ou soja) dissolvida 

em n-dodecano (AVDEEF, 2012). No entanto, diversas variações em termos de 

composição lipídica estão reportadas na literatura, sendo apresentadas como 

um dos fatores para variações nos resultados de permeabilidade de fármacos 

(REIS; SINKÓ; SERRA, 2010).  

A primeira variação da técnica original de PAMPA reportada na literatura 

foi proposta por Wohnsland e Faller (2001). Para o preparo das membranas 

artificiais, os autores substituíram a solução fosfolipídica pelo solvente 

hexadecano a 5% dissolvido em hexano e impregnaram filtros de policarbonato 

com tamanho de poro de 3 μm. Esta variável da técnica foi intitulada de HDM-

PAMPA. Os pesquisadores avaliaram neste sistema a permeabilidade de 32 

fármacos e os resultados obtidos mostraram uma correlação satisfatória com 

dados de permeabilidade in vivo, apesar de baixa correlação com os valores de 

logP destes fármacos (WOHNSLAND; FALLER, 2001).  

No entanto, críticas posteriores consideráveis foram feitas ao HDM-

PAMPA. Dentre elas, a avaliação indevida de fármacos hidrofílicos, já que o n-

hexadecano age isoladamente como uma barreira física à permeação, mas 

que não mimetiza a complexidade da membrana fosfolipídica in vivo. A 

ausência de sítios na membrana para ligações iônicas e de hidrogênio torna-a 

menos permeável, acarretando na necessidade de um tempo superior de 
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incubação das placas. Além disso, a camada de n-hexadecano não é muito 

estável, o que torna difícil sua utilização rotineira (AVDEEF et al., 2006; 

DEFERME et al., 2008). 

 Em 2002, Zhu e colaboradores fizeram um estudo comparativo entre 

PAMPA, permeabilidade em células Caco-2 e FA%, utilizando uma membrana 

hidrofílica composta de PVDF e um filme de éster de celulose como suporte 

para a permeação. A solução lipídica para impregnação do filtro foi composta 

de 1% de lecitina em n-dodecano. Além disso, contemplaram um gradiente de 

pH entre os compartimentos doador e receptor. A avaliação foi feita para 49 

fármacos estruturalmente diferentes e permeados primariamente pela via 

passiva. Os resultados indicaram que houve uma alta correlação entre os 

dados de permeabilidade obtidos por meio do PAMPA com aqueles obtidos por 

meio de ensaios com células Caco-2 (R2 = 0,82) (ZHU et al., 2002).  

 O modelo de PAMPA-Biomimetizado, desenvolvido por Sugano et al. 

(2002), tem como composição da membrana artificial uma mistura de PC, PE, 

PS, PI e CHO dissolvidos em 1,7-octadieno, mimetizando a composição da 

membrana em formato de borda de escova dos enterócitos. Segundo os 

autores, este modelo permitiu a obtenção de valores de permeabilidade 

subestimados para fármacos pequenos e catiônicos. A alternativa encontrada, 

neste caso, foi a de combinar os dados de permeabilidade a uma equação que 

apresentasse descritores com correção para a via paracelular, levando em 

consideração valores de difusividade e raio molecular do fármaco, além do 

tamanho de poro da membrana (SUGANO et al., 2002). 

 Em 2003, Di e colaboradores adaptaram a técnica de PAMPA com o 

objetivo de prever a passagem de fármacos através da barreira 

hematoencefálica, variável da técnica que foi intitulada de BBB-PAMPA (DI et. 

al., 2003). Para tanto, os pesquisadores obtiveram as membranas artificiais por 

meio da impregnação dos filtros de PVDF com uma solução de lipídica extraída 

a partir de cérebro suíno (Porcine Polar Brain Lipid – PBL) disponível 

comercialmente e composta de uma mistura de PE/PS/PC/PA/PI numa 

proporção de 33/18,5/12,6/0,8/4,1% (p/p), respectivamente. Desta forma, os 

autores conseguiram dividir 30 fármacos estruturalmente diferentes em 2 

grupos: permeáveis e não permeáveis (DI et al., 2003). 

 Ainda em 2003, num estudo combinatório com 50 membranas diferentes 

e 32 fármacos, Avdeef levantou relevantes informações a respeito da influência 
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da composição lipídica da membrana na permeabilidade de fármacos. Dentre 

elas, o estudo comparativo entre lecitina de ovo a 10% e DOPC a 2% mostrou 

que este gerou valores de permeabilidade cerca de 10 vezes inferiores àquele, 

quando avaliando fármacos estruturalmente diferentes, como metoprolol e 

prazosina (AVDEEF, 2012).  

 Em se tratando especificamente da composição das lecitinas, observou-

se que há uma diferença significativa na proporção entre fosfolipídeos de carga 

neutra e carga negativa nos diferentes fornecedores do reagente, 

principalmente devido ao método de extração utilizado. Não obstante, a lecitina 

de soja apresenta cerca de 4 vezes mais fosfatidilinositol do que a lecitina de 

ovo (AVDEEF, 2012). 

 A primeira formulação lipídica preparada comercialmente foi uma 

solução a 2% de um fosfolipídeo sintético altamente purificado, a 

dioleilfosfatidilcolina (DOPC), dissolvida em n-dodecano. Esta composição 

lipídica, no entanto, demonstrou certa deficiência, pois gerou resultados falso-

negativos para fármacos altamente permeáveis (RUELL; TSINMAN; AVDEEF, 

2003; AVDEEF et al., 2006; AVDEEF, 2012). 

 Bermejo e colaboradores realizaram estudos de permeabilidade 

intrínseca (permeabilidade da fração não ionizada de compostos ionizáveis) 

utilizando 17 fluoroquinolonas. Estes autores impregnaram os filtros de PVDF 

com 20% de lecitina em n-dodecano e avaliaram a existência de correlação 

entre os resultados obtidos a partir dos ensaios de PAMPA e aqueles obtidos a 

partir de modelos de perfusão em intestino de ratos e a partir de cultura de 

células Caco-2. Os resultados demonstraram que o modelo PAMPA e de 

cultura de células Caco-2 foram igualmente capazes de mimetizar os 

resultados obtidos in vivo em modelo animal (rato) (BERMEJO et al., 2004). 

 Outra variação da técnica de PAMPA que tem sido amplamente 

considerado para a avaliação da permeabilidade de fármacos é denominada 

de “Double-Sink” PAMPA ou DS-PAMPA. Este modelo emprega na membrana 

artificial uma mistura similar ao extrato bruto de lecitina de soja, porém rica em 

fosfatidilinositol, fosfolipídeo de carga negativa. A condição de duplo “sink” é 

formada a partir de um gradiente de pH na solução doadora e de uma espécie 

gradiente lipofílico na solução receptora, sendo que neste último 

compartimento é adicionado um tensoativo (AVDEEF et al., 2005). 
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 Seo et al. (2006) investigaram o papel da composição lipídica nos 

resultados de permeabilidade de cinco compostos e os resultados indicaram 

que  aqueles com uma permeabilidade razoável (no mínimo 0,2 * 10-6 cm/s) 

eram potencialmente sensíveis à fluidez da membrana e aos efeitos de 

pareamento iônico. Estes resultados são compatíveis aos obtidos por Carrara e 

colaboradores (2007), os quais realizaram estudos com 19 compostos 

estruturalmente diferentes e demonstraram que a permeabilidade é, na maioria 

das vezes, dependente da porcentagem de dodecano e que o efeito dos 

fosfolipídeos é relevante apenas para compostos que apresentam um valor 

médio de permeabilidade (entre 0,5 e 1,0 * 10-6 cm/s) (CARRARA et al., 2007).  

 Corti et al. (2006) estudaram as variações na fase lipídica e seu efeito na 

permeabilidade de fármacos usando uma mistura ternária descrita como “n-

octanol–Lipoid®” e “80-cholesterol”. Estes autores sugeriram que quantidades 

maiores de fase lipídica impregnada na membrana levava à uma redução dos 

resultados de permeabilidade aparente de um composto, devido à presença de 

uma camada mais espessa de difusão, responsável por reduzir a velocidade de 

permeação (CORTI et al., 2006).   

 Uma comparação quantitativa entre os métodos de DOPC, DS e HDM 

PAMPA, previamente descritos neste trabalho, foi realizada por Avdeef e 

Tsinman (2006). Aqui, foram comparadas as composições da membrana 

artificial, sendo 2% de DOPC em dodecano, mistura fosfolipídica patenteada 

em dodecano e 3% de hexadecano em hexano, para DOPC, DS e HDM-

PAMPA, respectivamente. Tendo como base a permeabilidade intrínseca de 40 

fármacos estruturalmente diferentes, estes pesquisadores observaram que os 

valores de permeabilidade, expressos em –logPe, apresentaram variação 

conforme o tipo de ensaio, seguindo a ordem de grandeza:  DS>DOPC>HDM.  

 Chen et al. (2007) desenvolveram um procedimento para preparação 

das membranas artificiais, resultando em uma barreira lipídica de tri-camada. O 

procedimento se deu como segue: Num primeiro momento, 1 µL de uma 

mistura de hexadecano e hexano (proporção de solventes não divulgada) 

foram dispersos em um dos lados do filtro. Na sequencia, foram adicionados 4 

µL de uma mistura contendo 2% de DOPC em n-dodecano sobre a camada 

pré-existente de hexadecano, usando o hexano como carreador. Por último, o 

filtro foi invertido e, novamente, 4 µL da mistura contendo 2% de DOPC em n-

dodecano foi adicionada ao outro lado do filtro. A correlação deste método com 
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o modelo de permeabilidade em células Caco-2 mostrou-se superior quando 

comparado às técnicas convencionais de PAMPA (CHEN et al., 2007).  

 No que diz respeito ao uso de técnicas analíticas para a avaliação de 

suportes inertes isolados e suas interações com as misturas lipídicas, alguns 

destaques podem ser considerados aqui. Dentre eles, a Calorimetria 

Diferencial Exploratória (DSC) (GREGORIO FILHO, 1993; BLICHER et al., 

2009; TURKER et al., 2011), a Microscopia Eletrônica de Varredura (WANG et 

al., 2009; OCHALEK et al., 2012) e a Microscopia de Força Atômica 

(SPANGENBERG et al., 2004; SEANTIER et al., 2008; BUNSOW; 

JOHANNSMANN, 2008). No entanto, a elucidação da conformação de filtros de 

PVDF impregnados com fosfolipídeos ainda não é conclusiva na literatura.  

3.3.1.2 pH e composição dos meios dos compartimentos doador e receptor 

 

Visando mimetizar a composição dos fluidos intestinal e sanguíneo, 

diferentes reagentes são considerados na preparação das soluções que 

compõem os compartimentos receptor e doador do ensaio de PAMPA. O 

tampão fosfato é o mais comumente empregado, sendo que os tampões 

acetato e HEPES também estão descritos na literatura (BOHETS et al., 2001; 

FISCHER et al., 2007, AVDEEF, 2012). 

No compartimento doador, a presença de ácidos biliares ou diferentes 

co-solventes permite a avaliação de compostos muito pouco solúveis 

(SUGANO et al., 2001; AVDEEF, 2012). Visando simular o transporte 

sanguíneo, Avdeef e Testa (2002) sugeriram o uso de alguns compostos 

tensoativos no compartimento receptor a fim de promover menor 

predominância de compostos na forma livre (principalmente em casos de 

formas catiônicas ionizadas) (AVDEEF; TESTA, 2002). 

O uso de co-solventes nos compartimentos receptor e doador, tal como 

o DMSO, tem sido considerado por alguns autores para aumentar a 

solubilidade de compostos altamente lipofílicos. Esta alternativa, porém, gera 

valores de permeabilidade inferiores àqueles onde o co-solvente não é 

utilizado, uma vez que a afinidade do composto lipofílico pelo tampão aumenta 

na presença de co-solventes (SUGANO et al, 2001; DREASSI et al., 2009).  

As proteínas podem ser adicionados às soluções para aumentar a 

solubilidade de um composto pouco solúvel em água, para reduzir a ligação 
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não específica a superfícies não celular ou celular, ou para estudar os efeitos 

da ligação dos fármacos à proteínas. O muco intestinal, a albumina, as outras 

proteínas do soro, ou soro por si só podem ser utilizados (AMIDON; LEE; 

TOPP, 2000). No entanto, cuidados devem ser observados principalmente no 

que diz respeito à remoção das proteínas antes da leitura das placas em UV, 

uma vez que podem interferir significativamente na quantificação dos fármacos. 

Dadas as dificuldades deste procedimento de extração proteica, o que torna o 

método mais laborioso que o intencional, tensoativos tais como o taurocolato e 

deoxicolato de sódio podem mimetizar a função das proteínas no 

compartimento receptor (AVDEEF, 2012). 

O pH apresenta uma grande importância no caso de compostos 

ionizáveis, uma vez que é estimado que a forma não-ionizada apresenta uma 

permeabilidade in vivo de 3 a 4 vezes maior, quando comparada à forma 

ionizada (AVDEEF, 2001). 

O pH do compartimento receptor geralmente é igual ao pH fisiológico 

(7,4) enquanto que o pH do compartimento doador pode variar em ampla faixa, 

simulando as condições dos diferentes segmentos do trato intestinal. Em 

específico, o pH do jejuno varia entre 4,5 e 8,5 (PROULX, 1991; LENNERNAS, 

1998; AVDEEF, 2012). 

De acordo com a teoria de partição em pH previamente mencionada, os 

compostos ionizáveis têm a capacidade de difundir através das membranas 

biológicas principalmente nas formas não ionizadas. Por conseguinte, a 

extensão da absorção de compostos através de membranas lipídicas depende 

do seu grau de ionização (AMIDON; LEE; TOPP, 2000). O pH e pKa dos 

compostos controlam a proporção entre taxa ionizada e não-ionizada, sendo 

esta proporção invertida para ácidos e bases, conforme mostram as equações 

(3) e (4), respectivamente.  

 

                                                     (3) 

 

                                                     (4) 

 

Apesar da correlação entre a taxa de absorção e o pKa ser consistente 
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com a hipótese de partição em pH, exceções têm sido frequentemente 

reportadas (GIBALDI, 1991). Tais exceções são fundamentadas pela existência 

de uma camada de água estacionária (CAE) ou mesmo pelo pH do microclima 

intestinal (WINNE, 1977).  

Ainda de acordo com a teoria da partição em pH, a permeabilidade 

efetiva (Peff) depende do pH a ser utilizado e, sabendo-se o valor do pKa, é 

possível calcular a permeabilidade intrínseca (permeabilidade da forma não- 

ionizada) (AVDEEF, 2012). 

 

3.3.1.3 Agitação das placas e o efeito da Camada de Água Estacionária (CAE) 

 

 A CAE pode ser descrita como uma camada de água, muco e glicocálix 

mais ou menos estática, que é adjacente à parede intestinal e é criada pela 

mistura incompleta do conteúdo luminal situado próximo à superfície da 

mucosa intestinal e pode funcionar como uma barreira à absorção (Thomson et 

al., 1984). Este mesmo efeito aparece em uma série de modelos de 

permeabilidade, como na BLM (GUTKNECHT; TOSTESON, 1973; WALTER; 

GUTKNECHT, 1984), nos modelos de PAMPA (KANSY; SENNER; 

GUBERNATOR, 1998), nos modelos celulares in vitro (KARLSSON;  

ARTURSSON, 1991; HO, 2000), em intestino de ratos (WINNE; GORIG; 

MULLER, 1987; LEVITT et al., 1990; ANDERSON et al., 1988) e no jejuno 

humano (LENNERNAS, 1998). A espessura da CAE é estimada em 1462 µm 

em PAMPA (AVDEEF; NIELSEN; TSINMAN, 2004), 1544 µm em Caco-2 

(KARLSSON; ARTURSSON, 1991), e 30-100 µm no trato gastrointestinal 

(LENNERNAS, 1998).   

 Um estudo comparativo demonstrou que a permeabilidade de 

propranolol é 40% menor que a de metoprolol, mesmo o propranolol sendo 40 

vezes mais lipofílico que o metoprolol (WOHNSLAND; FALLER, 2001). Este 

fato sugere que, para moléculas altamente lipofílicas, a maior barreira à 

permeabilidade é a CAE. Na literatura, algumas técnicas vêm sendo usadas 

para tentar reduzir a espessura da CAE (WOHNSLAND; FALLER, 2001; 

AVDEEF; NIELSEN; TSINMAN, 2004). Avdeef, Nielsen e Tsinman (2004) 

apresentaram agitadores magnéticos de placas, os quais são capazes de 

realizar uma rotação magnética individual nos diferentes poços de uma 
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microplaca, reduzindo, desta forma, a camada de água estacionária para até 

13 µm em alguns casos.  

 No entanto, aplicando a consideração de Adson (1995), é pertinente 

ponderar que os agitadores magnéticos individuais não são capazes de 

provocar agitação do compartimento doador, uma vez que o seu efeito é 

cancelado pelo espaço limitado presente no interior dos poços.  

 Três diferentes tipos de cálculos são os mais difundidos para a correção 

do efeito da CAE. A maneira mais tradicional tem sido a realização de ensaios 

de Caco-2 em diferentes velocidades de agitação, na faixa de 100-1000 rpm, 

utilizando uma equação hidrodinâmica para extrair os valores de 

permeabilidade efetiva a partir dos coeficientes de permeabilidade aparente 

(KARLSSON; ARTURSSON, 1991; ADSON et al., 1995; PALM et al., 1999; HO 

et al., 2000). Outra técnica, que é uma extensão do procedimento de Gutknecht 

(GUTKNECHT; TOSTESON, 1973; WALTER; GUTKNECHT, 1984), e também 

denominada método de  pKaflux, foi descrita primeiramente por Ruell e 

colaboradores (2003) e aplica a teoria da partição em pH. A terceira técnica 

aplica os resultados obtidos a partir de experimentos de PAMPA livres de 

lipídios, sendo estes os valores referência para a presença do efeito da CAE 

(RUELL; TSINMAN; AVDEEF, 2003).   

 Apesar da ampla descrição da importância da CAE por diversos autores 

(AVDEEF, 2012; AVDEEF; NIELSEN; TSINMAN, 2004; NIELSEN; AVDEEF, 

2004; WOHNSLAND; FALLER, 2001; SUGANO, 2001), alguns pesquisadores 

conseguiram obter bons resultados em seus experimentos, mesmo 

desconsiderando o efeito da CAE (SUGANO et al., 2001; ZHU et al., 2002; 

SCHERRER, 2009). Uma investigação dos parâmetros de incubação mostra 

que em alguns casos foram empregadas temperaturas mais altas, o que pode 

afetar a espessura da CAE (SUGANO et al., 2001). Da mesma forma, outros 

autores utilizaram agitadores orbitais de placas (ZHU et al., 2002) o que pode 

promover um leve decréscimo na espessura da CAE.  

 A razão pela qual bons resultados são obtidos nestes casos acima 

descritos também pode ser atribuída ao pH dos compartimentos doador e 

receptor. Levando novamente em consideração a teoria da partição, em 

valores de pH onde uma molécula está predominantemente ionizada e, 

portanto, sua permeabilidade efetiva é baixa, a permeabilidade através da 

membrana é a etapa limitante do processo. Uma vez que inúmeros fármacos 
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são considerados ácidos ou bases fracas, no pH mais comumente utilizado, 

6,5, eles são encontrados na forma ionizada, não sendo, portanto, limitados 

pela barreira da CAE (AVDEEF et al., 2005). 

 Em 2009, Scherrer publicou um trabalho científico no qual ele presumiu 

que o fenômeno da CAE descrito anteriormente não se dá (ou, pelo menos, 

não apenas) pelo fato de existir uma camada espessa de água. Ele sugere 

uma teoria, na qual o pKaflux é o pKa da molécula no seu estado de transição, 

gerado pela molécula ao longo do seu percurso através da membrana. Este 

estado de transição pode ser definido por uma tendência do fármaco a 

continuar em direção ao compartimento receptor ou de retornar ao 

compartimento doador, sendo que, neste caso, a CAE não existe. Esta 

sugestão está baseada em fatos comprovados no que diz respeito à partição 

octanol-água (especialmente a partição em par iônico), mas não em relação à 

permeabilidade em membrana (SCHERRER, 2009). Uma vez que o efeito da 

CAE está amplamente descrito em diferentes modelos de permeabilidade, 

ainda parece que a camada espessa de água é a maior responsável pelo 

fenômeno da CAE, apesar de que as teorias contrárias a esta constatação 

mereçam maiores investigações.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1 Material 

 

4.1.1 Substâncias químicas de referência 

 

Todas as substâncias químicas utilizadas neste projeto são padrões 

primários ou secundários com pureza superior a 99%: 

 

 Tartarato de metoprolol 

Fornecedor: Sigma Aldrich  

Lote: S20094-8 - Validade: 07/2014 

 

 Cloridrato de ranitidina 

Fornecedor: Sigma Aldrich 

Lote: 233409-5 - Validade: 11/2013 

 

 Zidovudina 

Fornecedor: Cristália Laboratórios Químicos e Farmacêuticos 

Ltda 

Lote: C223/3 - Validade: 12/2012 

 

 Famotidina 

Fornecedor: Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A 

Lote: 009802311 - Validade: 03/2014 

 

 Montelukaste sódico 

Fornecedor: Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A 

Lote: 002333983 - Validade: 03/2013 

 

 Cloridrato de sotalol 

Fornecedor: Sigma Aldrich 

Lote: S3440-2 - Validade: 01/2013 

 

 Furosemida 
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Fornecedor: Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A 

Lote: 0054550912 - Validade: 03/2014 

 

 Cloridrato de verapamil 

Fornecedor: Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A 

Lote: 00733901 - Validade: 09/2013 

 

 Cloridrato de propranolol 

Fornecedor: Sigma Aldrich 

Lote: S34490-5 - Validade: 10/2014 

 

4.1.2 Reagentes e solventes 

 

 Hidrogenofosfato de potássio  dibásico – Sigma Aldrich;  

 Hidrogenofosfato de potássio  monobásico – Sigma Aldrich;  

 Hidróxido de sódio - Sigma Aldrich;  

 Tetraborato de sódio - Sigma Aldrich; 

 Ácido clorídrico - Sigma Aldrich; 

 Albumina Sérica Bovina (ASB) – Sigma Aldrich; 

 Ácido glicocólico - Sigma Aldrich;  

 Colesterol (CHO) 95% - Sigma Aldrich;  

 Fosfatidilcolina (PC) de soja  20% – Avanti Polar Lipids; 

 Fosfatidilserina (PS) de cérebro bovino - Sigma Aldrich; 

 Fosfatdilinositol (PI) sódico extraído da soja - Sigma Aldrich; 

 Fosfatidiletanolamida (PE) – Sigma Aldrich;  

 Dimetilsulfóxido (DMSO) 99,6% – Sigma Aldrich; 

 Dodecano ReagentPlus®  >=99% - Sigma Aldrich; 

 Hexano ACS - Sigma Aldrich; 

 1,7-octadieno - Sigma Aldrich; 

 Clorofórmio - Sigma Aldrich; 

 Azul cresil brilhante ALD certificado - Sigma Aldrich; 

 Amarelo Lúcifer VS -Sigma Aldrich; 

 Água purificada Milli-Q  
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4.1.3 Equipamentos e materiais 

 

 Espectrofotômetro UV/Fluorescência para microplacas de 96 

poços - Tecan Infinite M200; 

 Equipamento de calorimetria diferencial exploratória (DSC) 

Mettler – modelo Star SW 11.0; 

 Microscópio Eletrônico de varredura – modelo JSM 7401F; 

 pH metro; 

 Balança Analítica; 

 Incubadora de placas com agitação orbital; 

 Banho ultrassônico; 

 Agitador tipo vórtex;  

 Micropipeta automática multicanal – 8 canais – capacidade de 

0,2-1mL – Eppendorf; 

 Micropipeta manual multicanal – 8 canais – capacidade de 2-20µL 

– Gilson; 

 Micropipeta manual multicanal – 8 canais – capacidade de 20-

200µL – Gilson; 

 Ponteiras descartáveis de volume variável  -  Gilson Easy-Pack®; 

 Microplacas de 96 poços receptoras de permeação contendo 

filtros de PVDF com tamanho de poro de 0,45µM – Millipore; 

 Microplacas de 96 poços doadoras de permeação – Millipore; 

 

4.1.4 Infra-estrutura 

 

O presente trabalho foi realizado nas dependências do Laboratório de 

Permeabilidade e Biodisponibilidade (LPB) do Departamento de Farmácia da 

Universidade de São Paulo (FCF-USP), exceto as seguintes etapas: 

 Aprendizado da técnica de PAMPA: empresa pION, Boston, EUA; 

 Avaliação das membranas fosfolipídicas por MEV: Central 

Analítica do Departamento de Química da Universidade de São 

Paulo; 
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 Avaliação das membranas fosfolipídicas por DSC: Aché 

Laboratórios Farmacêuticos S.A. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Seleção dos fármacos para os estudos de permeabilidade 

 

 A seleção dos fármacos a serem considerados para os estudos de 

permeabilidade partiu de um estudo de revisão da literatura, levando em 

consideração as seguintes características fisico-químicas: Peso Molecular 

(PM), Sistema de Classificação Biofarmacêutica (BCS), Número doadores de 

ligação de hidrogênio (HBD); coeficiente de dissociação (pKa), lipofilicidade 

(logP), Área de Superfície Polar (PSA) e Volume Molecular (VM) (LIPINKSIet 

al., 2001; Bergstrom et al., 2003; Winiwarter et al., 2003). Para este 

levantamento, foram empregados periódicos indexados nas bases de dados 

eletrônicas: Pubmed (Literatura Médica Internacional), Science Direct (Base de 

dados Científica Internacional) e Lilacs (Literatura Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde). Para facilitar a busca eletrônica, foram utilizados os 

seguintes termos: “PAMPA”, “permeability”, “permeability descriptors”, “human 

Absorption Fraction”, “logP”, “pKa”, “PSA”; “drug HBD” e “drug molecular weight 

permeability.” O critério definido para a escolha dos fármacos foi baseado na 

heterogeneidade dos valores, objetivando a captação de fármacos 

estruturalmente diversos.  

  Além disso, foram considerados os resultados descritos na literatura de 

Fração Absorvida (FA%) e de permeabilidade obtidos a partir de estudos com 

modelos de permeabilidade em células Caco-2, ou obtidos por meio de estudos 

de permeabilidade em humanos (Peff), com o objetivo de correlacionar com os 

resultados de permeabilidade obtidos neste trabalho por meio das variações da 

técnica de PAMPA.  
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4.2.2 Validação da quantificação dos fármacos por espectrofotometria 

UV/fluorescência 

 

 Para as análises das concentrações dos fármacos do estudo obtidas a 

partir das amostras dos estudos de permeabilidade, por meio da técnica de 

PAMPA, foi empregado método espectrofotométrico na região do ultravioleta 

(UV)/fluorescência. Os métodos foram devidamente validados conforme os 

procedimentos preconizados pela RE nº 899 da ANVISA (BRASIL, 2003). O 

ensaio seguiu as exigências de um método de categoria I (testes quantitativos 

para determinação de princípio ativo em matérias-primas ou produtos 

farmacêuticos). De acordo com a categoria I, os ensaios necessários para 

validação do método são: especificidade, linearidade, repetibilidade, exatidão e 

robustez. 

 O método analítico foi desenvolvido e validado para a determinação 

espectrofotométrica dos fármacos selecionados para o estudo, em solução 

tampão fosfato pH 7,4. O detalhamento da composição da solução está 

apresentado no Quadro 1.  

4.2.2.1 Especificidade/Seletividade 

 

 O ensaio foi conduzido em triplicata, contemplando a concentração 

usualmente utilizada nos ensaios de permeabilidade em PAMPA, ou seja, de 

0,25 mM. Para tanto, 25 µL de uma solução estoque a 10 mM dos fármacos 

em estudo, em DMSO (dimetilsulfóxido), foram transferidos para cada poço de 

uma microplaca funda de 96 poços, contendo 1 mL de tampão pH 7,4. Em 

seguida, o conteúdo dos poços foi homogeneizado com o auxílio de um 

pipetador multicanal, onde um volume de 200 µL foi aspergido e liberado por 6 

vezes. Uma quantia de 150 µL de cada poço foi então transferido para placa de 

96 poços transparente para avaliação espectrofotométrica em UV ou  

fluorescência, dependendo do fármaco. No que diz respeito à detecção em UV, 

a leitura das placas foi feita em uma faixa de 250-350 nm, com incrementos de 

10 em 10 nm. Já a leitura em fluorescência foi feita com emissão em 310 nm 

em e excitação em 235 nm. 
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4.2.2.2 Linearidade 

 

 A linearidade do método foi avaliada para os fármacos selecionados neste 

estudo através da construção de curvas analíticas obtidas a partir de 9 

concentrações na faixa de 0,125 mM a 0,325 mM. A equação da reta e o 

coeficiente de determinação (R2) foram obtidos por regressão linear a partir das 

curvas analíticas, através do método dos mínimos quadrados (ICH, 2005). 

 Para o preparo das soluções destinadas à obtenção das curvas analíticas, 

as amostras foram pipetadas a partir de soluções estoque a 10 mM dos 

fármacos em estudo em DMSO, e o volume foi transferido para poços de placa 

funda de 96 poços, contendo 1mL de solução tampão fosfato pH 7,4. Em 

seguida, o conteúdo dos poços foi homogeneizado com o auxílio de um 

pipetador multicanal, onde um volume de 200 µL foi aspergido e liberado por 6 

vezes. Finalmente, uma quantia de 150 µL de cada poço foi transferida para 

placa de 96 poços transparente para avaliação espectrofotométrica em UV ou  

fluorescência. A determinação espectrofotométrica dos fármacos na região do 

UV foi feita numa faixa de 250-350 nm. Já a leitura em fluorescência foi feita 

para sotalol, com emissão em 310 nm em e excitação em 235 nm.  

4.2.2.3 Precisão (repetibilidade) 

 

 A precisão do método analítico foi expressa como desvio padrão e desvio 

padrão relativo (coeficiente de variação). A avaliação da precisão foi realizada 

por meio da análise espectrofotométrica das soluções dos fármacos em 

tampão fosfato pH 7,4 nas concentrações de 0,15; 0,25 e 0,325 mM - 60%, 

100% e 130% do valor teórico do método, respectivamente. As análises foram 

realizadas em 6 replicatas para cada concentração. 

4.2.2.4 Exatidão 

 

A exatidão foi avaliada pelo método de recuperação do analito a partir 

da adição dos fármacos ao tampão fosfato pH 7,4, em três concentrações 

diferentes: alta, média e baixa (0,325; 0,25 e 0,15 mM, respectivamente). O 

coeficiente de variação e a porcentagem de recuperação foram utilizados para 

definir a exatidão, seguindo a equação (5) abaixo. 
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Exatidão =

concentração experimental obtida

concentração teórica
X 100

  (5)

 

4.2.2.5 Robustez 

 

 Neste ensaio foram avaliadas a influência da agitação e da temperatura 

sobre a determinação analítica dos fármacos dissolvidos em solução tampão 

pH 7,4. A justificativa para consideração de tais parâmetros se dá pelas 

possíveis intereferências de vibração e aquecimento do equipamento e 

bancada durante a a leitura dos resultados de permeabilidade. Para esta 

análise foi considerada a concentração nominal do método (0,25 mM). Para a 

avaliação da agitação, as placas foram primeiramente submetidas à leitura 

espectrofotométrica sem agitação. Em seguida, as mesmas placas foram 

agitadas mecanicamente por 30 segundos em amplitude de 1 mm e, então, 

uma nova leitura foi realizada. Para a avaliação da temperatura, foi 

estabelecida primeiramente a temperatura de 37°C para a leitura das placas 

em UV e, sequencialmente, a leitura foi procedida à 39 °C. As amostras foram 

preparadas em triplicata, sendo que uma quantia de 25 µL foi transferida da 

solução estoque a 10 mM, para placas fundas de 96 poços contendo tampão 

fosfato pH 7,4. Em seguida, o conteúdo dos poços foi homogeneizado com o 

auxílio de um pipetador multicanal, onde um volume de 200 µL foi aspergido e 

liberado por 6 vezes. Após a finalização do ensaio, uma quantia de 150 µL de 

cada poço foi transferida para placa de 96 poços transparente para leitura em 

UV. 

 

4.2.3 Ensaio de PAMPA 

4.2.3.1 Preparo das soluções  

 

 As soluções tampão e aquelas destinadas à obtenção das membranas 

lipídicas utilizadas neste trabalho foram preparadas conforme descrito no 

Quadro 4.1. 
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Quadro 4.1 – Composição das soluções empregadas nos experimentos de 

PAMPA 

Tipo de solução Modo de preparo 

Tampão pH 4,5
1 

Foram adicionados 6,8 g de fosfato de potássio 

monobásico a um balão volumétrico de 1 L e 

completou-se o volume com água purificada Milli-Q  

Tampão pH 6,0
1 

Foram adicionados 250 mL da solução de fosfato de 

potássio monobásico* em um balão volumétrico de 1 

L. Posterior adição de 90 mL de solução de NaOH 

0,2 N**, completou-se o volume do balão com água 

purificada Milli-Q. 

Tampão pH 7,4
1 

Foram adicionados 500 mL da solução de fosfato de 

potássio monobásico (0,2 N)*. Acrescentaram-se 395 

mL de solução de NaOH 0,2 N** e completou-se o 

volume do balão volumétrico de 2 L com água 

purificada Milli-Q. 

Tampão pH 9,0
1 

Foram adicionados 46 mL de solução de HCl*** a  

500 mL de solução de tetraborato de sódio**** e 

completou-se o volume do balão volumétrico de 1 L 

com água purificada Milli-Q. 

* solução de fosfato de potássio 

monobásico 0,2N (1L)
1 

 

Foram dissolvidos 27,2 g de fosfato de potássio 

monobásico num balão volumétrico de 1 L e 

completou-se o volume com água purificada. 

** solução de NaOH (0,2N) (1L)
1 

 

Foram dissolvidos 8 g de NaOH em um balão 

volumétrico de 1 L e completou-se o volume com 

água purificada Milli-Q. 

*** solução de tetraborato de sódio 

(0,025M) (1L)
1 

Foram dissolvidos 9,5 g de tetraborato de sódio em 

um balão volumétrico de 1 L e completou-se o 

volume com água purificada Milli-Q. 

****solução de HCl (0,1M) (1L)
1 

Foram dissolvidos 3,6 mL de HCl em um balão 

volumétrico de 1 L e completou-se o volume com 

água purificada Milli-Q. 

Membrana fosfolipidica de 

fosfatidilcolina (PC) 10% 

A 100 mL de n–dodecano foram adicionados 10 mg 

de PC. 

Membrana fosfolipidica PC 10% + 

colesterol (CHO) 0,5% 

A 100 mL de n–dodecano foram adicionados 10 mg 

de PC e 0,5 mg de CHO. 

Membrana fosfolipidica PC 10% + CHO 

0,5% + fosfatidilinositol (PI) 2% 

A 100 mL de n–dodecano foram adicionados 8 mg 

de PC, 0,5 mg de CHO e 2 mg de PI. 

1UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010. 
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4.2.3.2 Mapeamento das variáveis da técnica  

 

Num primeiro momento, o ensaio de PAMPA teve suas variáveis 

mapeadas, possibilitando de forma simplificada, a visualização de todos os 

parâmetros que podem impactar nos resultados de permeabilidade. Aqui, o 

mapeamento foi iniciado considerando o fármaco dissolvido em solução 

tampão e adicionado ao compartimento doador como entrada do processo. 

Como entrega final do processo de avaliação de permeabilidade, considerou-

se a obtenção dos valores de permeabilidade (Pe) calculados ao final do 

ensaio. A Figura 4.1 apresenta a visão esquemática do processo de avaliação 

da permeabilidade usando PAMPA e das variáveis de cada uma das etapas. 

Destas, merecem destaque a composição lipídica da membrana, a variação de 

pH da solução presente no compartimento doador, a utilização de tensoativos 

no compartimento receptor e as condições de incubação das placas, em 

especial a temperatura e agitação. Estes fatores estão detalhados no item 

3.3.1 e foram selecionados, pois se apresentam amplamente variados nos 

diferentes experimentos descritos na literatura.  

 

Solução 

estoque de 

fármaco 

Valor de 

Pe 

ENSAIO	DE	PAMPA	
ENTRADA SAÍDA 

Placa doadora 

Placa receptora 

Membrana 

Condições 

incubação 

pH 

Solventes 

Temperatura 

Agitação 

Tempo 

Tensoativos 

Colesterol 

Fosfolipídeos carga negativa 

Tipo de solvente 

Tipo de filtro 

Solubilização 

Fármacos 

Detecção em UV/

fluoresc. 

Volume de solução 

Forma de impregnação 

Integridade do filtro 

Calibração do pH metro 

Equipamento 

Calibração do espectrofotômetro 

Calibração da micropipeta 

Umidade 

Interpretação dos 

dados 

Fórmula utilizada 

 

Figura 4.1: Levantamento das principais variáveis existentes no processo de 

avaliação da permeabilidade de fármacos usando a técnica de PAMPA 
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Das variáveis descritas na Figura 4.1, as que são maiores fontes de 

variação do ensaio foram exploradas neste trabalho. Os seguintes fatores 

prioritários, e seus respectivos níveis, foram selecionados para o estudo de 

DOE: A) pH do compartimento doador (4,5; 6,0; 7,4; 9,0); B) tempo de 

incubação das placas (5; 15h); C) agitação a 100 rpm das placas durante 

incubação (presença; ausência); D) composição da membrana lipídica 

(fosfatidilcolina (PC) 10%; PC 10% + colesterol (CHO) 0,5%; PC 10% + CHO 

0,5% + fosfatidilinositol (PI) 2%); e E) Composição do meio do compartimento 

receptor, expressa em presença ou ausência de tensoativo. O tensoativo aqui 

considerado foi o ácido glicocólico a 0,5% (p/v) em água purificada. 

O desenho experimental (DOE) foi conduzido com base em um 

experimento fatorial completo geral, não aleatorizado e em duplicata, 

resultando em 96 experimentos para cada fármaco do estudo. A relação 

detalhada dos experimentos gerados pelo programa estatístico Minitab® é 

apresentada na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Relação dos experimentos gerados pelo programa Minitab® com 

base nos fatores: A) pH do compartimento doador; B) tempo de incubação das 

placas; C) agitação a 100 rpm das placas; D) Composição da membrana 

lipídica; e E) Composição do meio do compartimento receptor 

Exp A B C D E  Exp A B C D E 

1 4,5 15 aus PC Tampão  42 7,4 15 pres PC+CHO+PI tampão+tens 

2 4,5 15 aus PC tampão+tens  43 9 15 pres PC Tampão 

3 4,5 15 aus PC+CHO Tampão  44 9 15 pres PC tampão+tens 

4 4,5 15 aus PC+CHO tampão+tens  45 9 15 pres PC+CHO Tampão 

5 4,5 15 aus PC+CHO+PI Tampão  46 9 15 pres PC+CHO tampão+tens 

6 4,5 15 aus PC+CHO+PI tampão+tens  47 9 15 pres PC+CHO+PI Tampão 

7 6 15 aus PC Tampão  48 9 15 pres PC+CHO+PI tampão+tens 

8 6 15 aus PC tampão+tens  49 4,5 5 aus PC Tampão 

9 6 15 aus PC+CHO Tampão  50 4,5 5 aus PC tampão+tens 

10 6 15 aus PC+CHO tampão+tens  51 4,5 5 aus PC+CHO Tampão 

11 6 15 aus PC+CHO+PI Tampão  52 4,5 5 aus PC+CHO tampão+tens 

12 6 15 aus PC+CHO+PI tampão+tens  53 4,5 5 aus PC+CHO+PI Tampão 

13 7,4 15 aus PC Tampão  54 4,5 5 aus PC+CHO+PI tampão+tens 

14 7,4 15 aus PC tampão+tens  55 6 5 aus PC Tampão 

15 7,4 15 aus PC+CHO Tampão  56 6 5 aus PC tampão+tens 

16 7,4 15 aus PC+CHO tampão+tens  57 6 5 aus PC+CHO Tampão 

17 7,4 15 aus PC+CHO+PI Tampão  58 6 5 aus PC+CHO tampão+tens 

18 7,4 15 aus PC+CHO+PI tampão+tens  59 6 5 aus PC+CHO+PI Tampão 

19 9 15 aus PC Tampão  60 6 5 aus PC+CHO+PI tampão+tens 

20 9 15 aus PC tampão+tens  61 7,4 5 aus PC Tampão 

21 9 15 aus PC+CHO Tampão  62 7,4 5 aus PC tampão+tens 

22 9 15 aus PC+CHO tampão+tens  63 7,4 5 aus PC+CHO Tampão 

23 9 15 aus PC+CHO+PI Tampão  64 7,4 5 aus PC+CHO tampão+tens 

24 9 15 aus PC+CHO+PI tampão+tens  65 7,4 5 aus PC+CHO+PI Tampão 

25 4,5 15 pres PC Tampão  66 7,4 5 aus PC+CHO+PI tampão+tens 

26 4,5 15 pres PC tampão+tens  67 9 5 aus PC Tampão 

27 4,5 15 pres PC+CHO Tampão  68 9 5 aus PC tampão+tens 

28 4,5 15 pres PC+CHO tampão+tens  69 9 5 aus PC+CHO Tampão 

29 4,5 15 pres PC+CHO+PI Tampão  70 9 5 aus PC+CHO tampão+tens 

30 4,5 15 pres PC+CHO+PI tampão+tens  71 9 5 aus PC+CHO+PI Tampão 

31 6 15 pres PC Tampão  72 9 5 aus PC+CHO+PI tampão+tens 

32 6 15 pres PC tampão+tens  73 4,5 5 pres PC Tampão 

33 6 15 pres PC+CHO Tampão  74 4,5 5 pres PC tampão+tens 

34 6 15 pres PC+CHO tampão+tens  75 4,5 5 pres PC+CHO Tampão 

35 6 15 pres PC+CHO+PI Tampão  76 4,5 5 pres PC+CHO tampão+tens 

36 6 15 pres PC+CHO+PI tampão+tens  77 4,5 5 pres PC+CHO+PI Tampão 

37 7,4 15 pres PC Tampão  78 4,5 5 pres PC+CHO+PI tampão+tens 

38 7,4 15 pres PC tampão+tens  79 6 5 pres PC Tampão 

39 7,4 15 pres PC+CHO Tampão  80 6 5 pres PC tampão+tens 

40 7,4 15 pres PC+CHO tampão+tens  81 6 5 pres PC+CHO Tampão 

41 7,4 15 pres PC+CHO+PI Tampão  82 6 5 pres PC+CHO tampão+tens 

83 6 5 pres PC+CHO+PI Tampão  90 7,4 5 pres PC+CHO+PI tampão+tens 

84 6 5 pres PC+CHO+PI tampão+tens  91 9 5 pres PC Tampão 

85 7,4 5 pres PC Tampão  92 9 5 pres PC tampão+tens 

86 7,4 5 pres PC tampão+tens  93 9 5 pres PC+CHO Tampão 

87 7,4 5 pres PC+CHO Tampão  94 9 5 pres PC+CHO tampão+tens 

88 7,4 5 pres PC+CHO tampão+tens  95 9 5 pres PC+CHO+PI Tampão 

89 7,4 5 pres PC+CHO+PI Tampão  96 9 5 pres PC+CHO+PI tampão+tens   

Legenda: Exp: experimento do DOE; aus: ausência; pres: presença; PC: fosfatidilcolina a 10% 

(p/v) em n-dodecano; PC+CHO: fosfatidilcolina a 10% (p/v) + colesterol a 0,5% (p/v) em n-

dodecano; PC+CHO+PI: fosfatidilcolina (PC) a 10% (p/v) + colesterol (CHO) a 0,5% (p/v) + 

fosfatidilinositol (PI) a 2% (p/v) em n-dodecano; tens: tensoativo. O tensoativo usado foi o ácido 

glicocólico a 0,5% (p/v). Tampão: Tampão fosfato pH 7,4.  
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 Por outro lado, as variáveis passíveis de monitoramento, descritas na 

Figura 4.1, são as variações inerentes à: a) equipamentos, b) ambiente 

(laboratório), c) tipo de filtro utilizado na membrana, d) forma de impregnação 

dos lipídeos na membrana, e) detecção dos fármacos nos compartimentos 

doador e receptor. Com o intuito de fixar estas variáveis, foram realizadas 

calibração periódica dos equipamentos utilizados. Dentre eles, as micropipetas, 

pHmetro, espectrofotômetro e termohigrômetro. Este último foi empregado para 

o monitoramento contínuo da temperatura e umidade do ensaio.  

Não obstante, o tipo de filtro empregado - PVDF hidrofóbico, Millipore - e 

a forma de impregnação das membranas (descrita no item 4.2.3.3) foram 

padronizados para todos os ensaios. Por sua vez, a detecção e quantificação 

dos fármacos por espectrofotometria UV/fluorescência foi assegurada por meio 

da validação do método de análise que contemplou, especificidade, 

linearidade, precisão e exatidão. 

4.2.3.3 Execução do ensaio  

 

A partir da combinação experimental definida no item 4.2.3.2., os 

ensaios foram executados, utilizando como compartimento receptor uma placa 

de 96 poços contendo, em cada poço, 300 µL de solução de tampão fosfato pH 

7,4 na presença ou ausência de tensoativo (ácido glicocólico a 0,5% p/v). 

Como compartimento doador, empregou-se uma placa de 96 poços contendo 

um filtro hidrofóbico composto por PVDF com 125 µm de espessura e tamanho 

de poro de 0,45 µm. Os fármacos objetos do presente estudo foram diluídos 

até uma concentração de 250 µM em solução tampão, a partir de uma solução 

estoque a 20 mM em DMSO. Tanto as soluções estoque quanto as soluções 

diluídas dos fármacos foram preparadas no dia do uso. Foram adicionados 300 

µL das soluções diluídas dos fármacos em cada um dos 96 poços do 

compartimento doador. As soluções tampão variaram em pH (4,5; 6,0; 7,4 e 

9,0), conforme definido na Tabela 4.1. A composição detalhada de cada 

solução está descrita no Quadro 4.1.  

Os filtros presentes no compartimento receptor foram impregnados com 

5 µL/poço. O processo de impregnação se deu a partir de um posicionamento 

perpendicular da ponteira no centro do filtro de PVDF, sem tocá-lo, com 

posterior deposição das soluções lipídicas. Logo após, as amostras foram 
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observadas contra a luz, objetivando avaliar a aparência translúcida e uniforme 

dos filtros contendo a mistura lipídica. As composições da membrana variaram 

quanto à presença/ausência de colesterol e presença/ausência de fosfolipídeo 

negativamente carregado, aqui representado pelo fosfatidilinositol (PI). O 

solvente empregado na solubilização de todas as misturas lipídicas avaliadas 

foi o n-dodecano. A definição da composição lipídica empregada em cada 

experimento pode ser visualizada na Tabela 4.1. A composição detalhada de 

cada membrana está descrita no Quadro 4.1. 

Antes do acoplamento das placas doadora e receptora, para a formação 

do sanduiche, foi realizada a leitura da placa doadora em UV/fluorescência, 

sendo esta considerada, portanto, a placa referência. O sanduíche foi então 

formado e o tempo de incubação do sistema foi de 5h ou 15h, conforme 

planejamento dos experimentos descritos na Tabela 4.1. A temperatura de 

incubação foi fixada em 37ºC e a agitação, quando presente, foi a 100 rpm com 

auxílio de agitador orbital do tipo “shaker”. A umidade foi controlada com o 

auxílio de folhas de papel filtro levemente umedecidas, situadas no topo da 

placa receptora e sob a tampa. Além disso, a umidade foi monitorada com o 

auxílio de termo higrômetros presentes dentro da incubadora de placas. Após 

período de incubação, cerca de 150 µL das soluções receptoras e doadoras, 

presentes em cada poço da placa, foram transferidos para diferentes placas de 

96 poços transparentes e foram quantificadas sob espectro UV, numa faixa de 

leitura de 250 a 350 nm, com intervalos de 5 nm. Para o fármaco sotalol, a 

detecção foi feita em fluorescência, com excitação de 235 nm e emissão de 

310 nm. 

4.2.3.4 Análise dos resultados 

 

 Para o cálculo de permeabilidade efetiva (Pe) obtida dos ensaios de 

PAMPA (Pe) empregou-se a  equação (6), descrita abaixo. 
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Onde: rv = Razão do volume dos compartimentos doador e receptor (VD/VA), 

em mL; A = área da membrana (0.3 cm2); εa = porosidade aparente do filtro de 
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PVDF (0.76) (NIELSEN e AVDEEF, 2004); CD(0) e CA(t) = concentrações 

(mol/mL) das amostras presentes no compartimento doador no tempo t = 0 e 

no receptor no tempo = t (s), respectivamente; τSS = Tempo de equilíbrio 

necessário para saturar a membrana com o soluto, estimado em 

(54 RM + 1)∙60s (AVDEEF, 2012).   

   Além da Pe, foi também calculada a retenção dos fármacos na 

membrana (RM), presente em valores de 0 a 1. A RM corresponde à fração 

molar da amostra retida na membrana, e é definida em unidade mols (m) 

conforme a equação (7). 
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4.2.4 Estudo da correlação entre a permeabilidade em PAMPA e dados 

extraídos da literatura para os fármacos do estudo 

 

 Após a realização dos experimentos de PAMPA, os resultados foram 

agrupados de acordo com os experimentos de DOE que geraram os maiores 

valores de permeabilidade em PAMPA para cada um dos fármacos estudados. 

Posteriormente, foram exploradas correlações entre os dados de 

permeabilidade em PAMPA e os parâmeros físico químicos de pKa, LogP, 

PSA, HBD, PM e VM disponíveis na literatura e usados inicialmente para a 

seleção dos fármacos deste estudo.  

 Da mesma forma, os resultados gerados pelos experimentos de DOE 

foram correlacionados com dados de permeabilidade em  jejuno humano e em 

células Caco-2 disponíveis na literatura. 

 As correlações foram estudadas a partir de coeficiente de regressão 

linear, expresso pelo R2, obtido pelo método dos mínimos quadrados. Os 

valores de R2 superiores a 0,5 foram explorados em maiores detalhes. Para 

estes estudos, foi utilizada a ferramenta de gráfico de contorno, disponibilizada 

pelo programa Minitab®. Os gráficos foram plotados entre dois parâmetros 

apresentando R2 superior a 0,5, selecionados aleatoriamente, (eixos x e y), e 

tendo a permeabilidade em PAMPA como resposta (eixo z). 
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4.2.5 Estudos com a membrana fosfolipídica artificial 

 

 No presente trabalho, primeiramente demonstrou-se a avaliação da 

integridade das membranas ralizada após os ensaios de PAMPA (item 4.2.4.1). 

Na sequência, a composição lipídica das membranas, tanto no que diz respeito 

à presença ou ausência de PI e CHO (item 4.2.3.2), quanto à variação dos 

solventes usados na solubilização dos fosfolipídeos (item 4.2.4.2), foram 

investigadas. Ademais, o estudo da conformação dos filtros de PVDF após a 

impregnação com as misturas lipídicas foi realizada e está apresentada nos 

itens 4.2.4.3 a 4.2.4.5. A forma de preparo das membranas fosfolipídicas foi 

padronizada para todos os experimentos neste trabalho e está detalhada no 

item 4.2.3.3.  

4.2.5.1 Avaliação da integridade das membranas artificiais 

 

A integridade das membranas lipídicas foi avaliada conforme proposto 

pela empresa Millipore (MILLIPORE, 2005). Primeiramente, as placas doadoras 

e receptoras foram submetidas ao ensaio de PAMPA, seguindo o protocolo 

descrito no item 4.2.3.3. Após o término do período de incubação, as amostras 

da placa receptora foram transferidas para placas de UV e o restante de 

amostra contido na placa foi descartado, invertendo-se gentilmente a placa 

sobre um papel absorvente. Da mesma forma, as amostras da placa doadora 

foram removidas com o auxílio de uma micropipeta multicanal, até que todo o 

excesso contido nos poços não pudesse ser visualizado.  

Em seguida, a solução de marcadores de permeabilidade contendo uma 

mistura de amarelo lúcifer/azul cresil brilhante a 0,1 mg/mL em tampão PBS 

contendo 5% de DMSO foi transferida para a placa doadora (150 µL/poço). Na 

placa receptora foram adicionados 300 µL/poço de tampão PBS contendo 5% 

de DMSO. O “sanduíche” foi formado e novamente incubado por mais 4h. Após 

a incubação, a placa receptora foi inspecionada visualmente objetivando 

observar a presença de corante azul cresil brilhante (controle positivo de 

permeabilidade). Neste caso, a coloração da solução dos poços deve ser azul 

escura. Para confirmar a integridade das membranas, ambas as placas 

receptora e doadora foram submetidas à leitura em fluorescência, numa faixa 

de emissão de 440-850 nm, com excitação em 425 e emissão em 528 nm. A 
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baixa emissão de fluorescência da placa receptora em relação à doadora 

indica a ausência do corante Amarelo Lucifer nos poços e, portanto, comprova 

a integridade das membranas artificiais utilizadas no ensaio de PAMPA. 

4.2.5.2 Estudo dos solventes usados na solubilização dos fosfolipídeos da 

membrana artificial  

 

 Para avaliar o impacto dos solventes utilizados na impregnação das 

membranas de PVDF e seu impacto sobre a permeabilidade, foram 

empregadas as condições de ensaio e avaliação de resultados conforme 

mencionado no item 4.2.3.3. Especificamente, o pH da solução doadora foi de 

6,0 e o da receptora, 7,4, sem adição de tensoativos ou solventes. O tempo de 

incubação foi de 15h e não houve agitação das placas. Os fármacos utilizados 

no ensaio foram o verapamil e a ranitidina, aqui definidos como marcadores de 

alta e baixa permeabilidade, respectivamente. Ambos os fármacos tiveram 

concentração de ensaio de 0,25 mM. A membrana lipídica foi composta de PC 

10% (p/v) dissolvida nos seguintes solventes: A) n-hexano B) 1,7-octadieno; e 

C) n-dodecano. Após solubilização da PC nos solventes, as membranas 

presentes no compartimento receptor foram impregnadas separadamente, com 

5μL de cada solução. Foram realizadas 4 replicatas de cada ensaio. 

 

4.2.5.3 Avaliação das membranas fosfolipídicas por Calorimetria Diferencial 

Exploratória (DSC) 

 

 Os ensaios de calorimetria diferencial exploratória (DSC) foram 

realizados empregando-se temperatura inicial de 25ºC e final de 350ºC, a uma 

taxa de 20ºC/min, com fluxo de nitrogênio líquido a 80 mL/min. As membranas 

analisadas foram preparadas a partir de remoção dos filtros de PVDF 

presentes nas placas receptoras, com o auxílio de um bisturi, e posterior 

impregnação em diferentes soluções lipídicas, seguindo procedimento descrito 

no item 4.2.4.2. A relação das amostras de membranas fosfolipídicas avaliadas 

podem ser visualizadas no Quadro 4.2.  
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Os parâmetros calorimétricos considerados no estudo foram a 

temperatura de fusão (Onset) e a entalpia de vaporização, expressas em ºC e 

J/g, respectivamente. 

 

Quadro 4.2 - Relação das membranas fosfolipídicas analisadas por calorimetria 

diferencial exploratória (DSC) 

Código Descrição 

Dodecano n-dodecano  

PC 10% Solução de PC a 10% (p/v) em dodecano 

PC 10% + CHO 

0,5% 

Solução de PC a 10% (p/v) + CHO a 0,5% (p/v) em 

dodecano 

PC 10% + CHO 

0,5% + PI 2% 

Solução de PC a 10% (p/v) + CHO a 0,5% (p/v) + PI a 

2% (p/v) em dodecano 

PVDF Membrana de PVDF 

PVDF + dodecano Membrana de PVDF impregnada com n-dodecano 

PVDF + PC 10% 
Membrana de PVDF impregnada com solução de PC a 

10% (p/v) em dodecano 

PVDF + PC 10% + 

CHO 0,5% 

Membrana de PVDF impregnada com solução de PC a 

10% (p/v) + CHO a 0,5% (p/v) em dodecano 

PVDF + PC 10% + 

CHO 0,5% + PI 2% 

Membrana de PVDF impregnada com solução de PC a 

10% (p/v) + CHO a 0,5% (p/v) + PI a 2% (p/v) em 

dodecano 

 

4.2.5.4 Avaliação das membranas fosfolipídicas por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) 

 

A análise foi realizada nas instalações do Instituto de Química da USP 

(IQ-USP), utilizando três amostras diferentes: A) membrana de PVDF isolada; 

B) membrana de PVDF impregnada com PC 10% (p/v) em dodecano; e C) 

membrana de PVDF impregnada com PC 10% (p/v) + CHO 0,5 % (p/v) em 

dodecano. A composição detalhada e forma de preparo das membranas 

podem ser visualizadas no Quadro 1 e item 4.2.4, respectivamente. As 

condições de ensaio foram: voltagem do feixe de elétrons de 1 kV, ampliação 

de 5000X e distância de trabalho (Working Distance – WD) entre 8 e 8,2 mm. 
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Após a obtenção das imagens, o tamanho de poro das membranas foi 

estimado com o auxílio de um paquímetro, respeitando a escala apresentada 

na micrografia. O tamanho de poro médio foi obtido a partir de 10 medições de 

cada micrografia.  

4.2.5.5 Avaliação das membranas fosfolipídicas por Microscopia de Força 

Atômica (AFM) 

 

 O AFM foi usado para acessar diretamente o modulo de compressão 

das camadas lipídicas. Para tanto, foi utilizado o equipamento de AFM 

Nanoscope (Digital Instruments, Santa Barbara, CA) acoplado a um 

microscópio de inversão optica Axiomat. Um termômetro infravermelho 

registrou a temperatura das amostras durante o experimento. O cantilever 

utilizado foi composto de nitreto de silício com revestimento de ouro, com 

constante de elasticidade de 6 mN/m. A técnica utilizou o modo contato com 

área de varredura de 20 μM e taxa de varredura de 1,001 Hz. As amostras, 

preparadas conforme descrito no item 4.2.4.2, foram: A) filtro de PVDF isolado; 

B) filtro de PVDF + PC 10% (p/v) dissolvido em dodecano; e C)  filtro de PVDF 

+ PC 10% + CHO 0,5% (p/v) dissolvidos em dodecano. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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5.1 Seleção dos fármacos para os estudos de permeabilidade 

 

 O transporte de fármacos através da membrana intestinal é um processo 

complexo e dinâmico, que inclui a passagem dos compostos por diferentes 

vias. Conforme apresentado no capítulo Revisão da Literatura (item 3.1.2), o 

transporte de fármaco através das membranas ocorre por meio das seguintes 

vias: 1) transporte transcelular passivo; 2) transporte paracelular passivo; 3) 

transporte ativo mediado por carreadores; 4) transporte de efluxo via 

Glicoproteína P (PROULX, 1991). 

 O transporte passivo transcelular é o mais comum de todas as vias e 

pode ser descrito pela difusão de moléculas através dos enterócitos presentes 

na membrana intestinal. É um processo normalmente rápido, sendo a 

passagem através da membrana o fator limitante da taxa de absorção 

(MARTINEZ; AMIDON, 2002). Para que a difusão na membrana seja eficiente, 

a molécula deve ser suficientemente lipofílica e com moderado peso molecular, 

propriedades as quais fazem parte da maioria dos fármacos (LANDE et al. 

1995; LENNERNAS, 1998; AVDEEF, 2012; SKOLD et al. 2006). 

 A difusão passiva de fármacos é regida primariamente pela lei de difusão 

de Fick, na qual o transporte de fármacos se dá pela diferença da sua 

concentração entre os compartimentos doador e receptor e pela espessura da 

membrana. A concentração do fármaco no compartimento receptor, por sua 

vez, é determinada pelas suas características físico-químicas. Dentre elas, 

destacam-se, o Peso Molecular (PM), pKa, solubilidade e logP (AVDEEF, 

2012). 

 O PM oferece um impedimento estérico à permeabilidade, sendo, 

portanto, inversamente proporcional à ela. O pKa, por sua vez, torna a 

permeabilidade do fármaco dependente do pH do compartimento doador, 

seguindo a teoria de partição em pH já abordada no item 3.1.2.2 deste 

trabalho. A solubilidade permite a maior disponibilização do fármaco, uma vez 

que impede sua precipitação no compartimento doador e facilita, desta forma, o 

seu contato com a membrana. Por sua vez, o grau de lipofilicidade, expresso 

pelo logP, confere ao fármaco a afinidade à membrana lipídica seguindo uma 

proporção sigmoidal (BERGSTROM et al., 2003).  

 O parâmetro de PSA, ou Área de Superfície Polar, é comumente 
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empregado em química farmacêutica como atributo para otimização da 

permeabilidade. As moléculas com uma maior área de superfície polar 

apresentam menor capacidade de permear as membranas celulares. O PSA  

reflete as interações eletrostáticas e de polarização entre o fármaco e o 

solvente (GHASEMI; SAAIDPOUR,  2007). De maneira geral, os parâmetros de 

PSA são calculados de forma mais fidedigna quando o número de ligações de 

hidrogênio é avaliado a partir da estrutura 3D da molécula (BOHETS et al., 

2001).  

 Os efeitos estéricos de uma molécula também podem ser descritos pelo 

seu volume molecular (VM). Os efeitos estéricos inerentes a uma molécula 

podem ser caracterizados pelo seu VM, o qual, inclusive, é considerado pela 

literatura como um dos descritores mais significantes para o logP (GHASEMI; 

SAAIDPOUR,  2007). Diversos modelos  têm sido indicados na literatura  como 

ferramentas para prever a absorção intestinal passiva, tais como o número de 

doadores de ligação de hidrogênio (HBD), o PSA e logP, de forma isolada ou 

combinada. Embora frequentemente utilizado, o parâmetro de HBD não 

descreve a força da ligação de hidrogênio nem explica a possibilidade de 

ligações internas de hidrogênio e, desta forma, pode ser pouco preditivo da 

taxa de absorção quando considerado isoladamente (WINIWARTER et al., 

2003). 

 No presente trabalho, os fármacos avaliados foram: famotidina, 

furosemida, metoprolol, montelukaste, propranolol, ranitidina, sotalol, verapamil 

e zidovudina. A razão para a escolha destes fármacos se deu pela sua 

distribuição majoritariamente heterogênea no que diz respeito às caracteristicas 

físico-químicas de logP, PM, PSA, VM, HBD e pKa. Além disso, apresentam, 

na sua grande maioria, dados de permeabilidade em jejuno humano e em 

células Caco-2 disponíveis na literatura. Não obstante, são fármacos cuja 

permeabilidade intestinal ocorre primariamente pela via transcelular passiva, 

permitindo seu estudo através da técnica de PAMPA. 

 A Tabela 5.1 mostra a relação dos fármacos selecionados com base nas 

suas características de PM, HBD, logP, VM e PSA, SCB, além de dados de 

permeabilidade em jejuno humano (Peff), em células Caco-2 e Fração 

Absorvida (FA%) retirados da literatura. Em específico, a Tabela 5.2 apresenta 

os valores de pKa e o estado de ionização nos diferentes valores de pH, 

retirados da literatura, para os fármacos do estudo.  
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Tabela 5.1 - Relação de fármacos selecionados para o estudo de 

permeabilidade e sua caracterização em termos de: Peso Molecular (PM), 

Classificação Biofarmacêutica (SCB), Número doadores de ligação de 

hidrogênio (HBD), lipofilicidade (logP), Volume Molar (VM), Área de Superfície 

Polar (PSA), Fração Absorvida em Humanos (FA%), permeabilidade em 

intestino humano (Peff) e permeabilidade em células Caco-2 

Fármaco PM1 SCB2 HBD5 logP3 VM5 PSA1 FA (%)4 Peff
6 Caco-27 

Famotidina 337 IV 8 -0,8 183,5 175,8 40 0,58 1,45 

Furosemida 330 IV 4 2,6 205,8 122,6 60 0,05 0,12 

Metoprolol 267 I 2 1,8 258,7 50,7 95 1,34 23,7 

Montelukaste 586 I 2 8,3 460,7 70,4 - - - 

Propranolol 259 I 2 3,5 237,2 41,5 93 2,9 41,9 

Ranitidina 314 III 2 1,3 265,4 86,3 55 0,27 0,49 

Sotalol 272 I 3 -0,5 219,7 78,4 95 - 2,91 

Verapamil 454 II 0 4,3 429,3 64,0 98 6,8 0,99 

Zidovudina 267 III 2 0,1 - 108,3 98 - 6,93 

Fonte: 1
ChemAxon. Disponível em: www.chemicalize.org. Acesso em 14 Out. 2011; 

2
Biopharmaceutical 

Classification System, TSRL, Inc. Disponível em: http://69.20.123.154/services/bcs/search.cfm. Acesso 

em 18 de Julho de 2012; 
3
ChEMBL. Disponível em: https://www.ebi.ac.uk/chembldb/. Acesso em 14 de 

Julho de 2012; AVDEEF, 2012; 
4
ZHU et al., 2002; CHEN et al., 2007; Moda et al., 2007; Paixao et al., 

2012; 
5
Chemspider – ACD predictor. Disponível em: www.chemspider.com. Acesso em 18 Ago. 2011; 

6 

LENNERNAS et al., 2003; LENNERNAS 2007; YAMASHITA, Takishi, 2008; 
7
ZHU et al., 2002; Alt et al., 

2004; Verma et al., 2007; HALLIFAX et al., 2012. 

 

Tabela 5.2 - Relação de fármacos selecionados para o estudo de 

permeabilidade e sua caracterização em termos de pKa e estado de carga, 

sendo este expresso em porcentagem (%) de fármaco ionizado, em diferentes 

condições de pH 

Fármaco 
pKa 

BA1 

pKa 

AC1 

% de ionização em pH1 

3 4,5 6 7,4 9 

Famotidina 7,9 10,3 100 100 99 77 12 

Furosemida  4,2 2 50 97 100 100 

Metoprolol 9,5 13,9 100 100 100 99 78 

Montelukaste 2,2 4,8 14 35 95 100 100 

Propranolol 9,5 13,8 100 100 100 99 78 

Ranitidina 8,0 

 

100 100 100 90 19 

Sotalol 9,3 8,3 100 100 100 89 34 

Verapamil 9,1  

 

100 100 100 97 48 

Zidovudina 9,5 

 

0 0 0 1 22 
BA = Básico; AC = Ácido 

Fonte: 
1
ACDLabs, 2012;ChEMBL. Disponível em: https://www.ebi.ac.uk/chembldb/. Acesso em 14 de 

julho de 2012.; REYNOLDS et. al., 2009; AVDEEF, 2012. 

http://www.chemspider.com/
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5.2 Validação da quantificação dos fármacos por espectrofotometria 

UV/fluorescência 

 

 Os métodos analíticos empregados na determinação da concentração 

dos fármacos selecionados para os estudos de permeabilidade foram validados 

a partir dos procedimentos preconizados na RE no 899, de 29 de maio de 2003, 

da ANVISA, também relatado no ICH (2005) e na United States Pharmacopeia 

(2010) (item 4.2.2). O objetivo de uma validação é demonstrar que o método é 

apropriado para a finalidade pretendida. A validação deve garantir, por meio de 

estudos experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações 

analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. Sendo assim, o 

método deve atender aos seguintes parâmetros: especificidade, linearidade, 

precisão, exatidão e robustez (BRASIL, 2003).  

5.2.1 Especificidade/Seletividade 

 

 A especificidade e a seletividade estão relacionadas ao evento da 

detecção. Um método que produz resposta para apenas um analito é chamado 

específico. Por sua vez, um método que produz respostas para vários analitos, 

mas que pode distinguir a resposta de um analito da de outros, é chamado 

seletivo (INMETRO, 2003).  

 Os fármacos, famotidina, furosemida, metoprolol, montelukaste, 

propranolol, ranitidina, verapamil e zidovudina apresentaram seu máximo de 

absorbância em 275, 270, 270, 285, 295, 310, 270 e 270 nm, respectivamente. 

Para estes fármacos, a quantificação foi feita por método espectrofotométrico 

em UV na concentração de 0,25 mM, concentração comumente empregada no 

estudo de permeabilidade em PAMPA. O sotalol foi quantificado por 

fluorescência, com emissão em 310 nm e excitação em 235 nm. A Figura 5.1 

(A-J) demonstra que não houve interferência significativa dos componentes da 

solução tampão fosfato pH 7,4 na quantificação dos respectivos fármacos. 
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Figura 5.1 -Espectro de absorção obtido na região do ultravioleta para: A) 

tampão fosfato pH 7,4 na auência de fármacos; B) famotidina; C) furosemida; 

D) metoprolol; E) montelukaste; F) propranolol; G) ranitidina; I) verapamil; e J) 

zidovudina em solução tampão fosfato pH 7,4. H) Espectro de absorção obtido 

na região de fluorescência para sotalol em solução tampão fosfoato pH 7,4 
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5.1.2 Linearidade 

 

 A linearidade consiste na capacidade de um método analítico em 

demonstrar que os resultados obtidos são diretamente proporcionais às 

concentrações do analito na amostra, dentro de um intervalo especificado 

(Brasil, 2003).  

 O método espectrofotométrico, em todas as condições adotadas no 

estudo, mostrou-se linear para as análises de todos os fármacos estudados, na 

faixa de 0,125 mM a 0,325 mM, ou seja, dentro de um intervalo de 50 a 130% 

da concentração usualmente utilizada para todos os fármacos deste estudo.Os 

coeficientes de determinação (R2) foram superiores a 0,99. A Figura 5.2 (A-I) 

representa as curvas analíticas, resultantes de uma média de triplicatas, para 

os fármacos em solução tampão fosfato pH 7,4.  

   

   

   

Figura 5.2 -Curvas analíticas obtidas a partir das análisesde: A) famotidina; B) 

furosemida; C) metoprolol; D) montelukaste; E) propranolol; F) ranitidina; H) 

verapamil; I) zidovudina em tampão fosfato pH 7,4, por meio do método 

espectrofotométrico UV. G) Curva analítica obtida a partir da análise de sotalol 

em tampão fosfato pH 7,4, por meio do método de fluorescência. Cada ponto 

representa a média de três repetições 
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5.1.3 Precisão (repetibilidade) 

 

 A precisão de um método indica o grau de concordância entre os 

resultados de uma mesma amostra. A precisão do método analítico foi 

expressa como desvio padrão e desvio padrão relativo (coeficiente de 

variação). Os resultados de repetibilidade obtidos para avaliação da precisão 

do método de quantificação de todos os fármacos do estudo indicaram 

concordância com o limite de 5,0% preconizado na RE 899/03 (BRASIL, 2003), 

o que permite afirmar que o método, nas condições adotadas, é preciso. Os 

valores resultantes deste ensaio estão apresentados na Tabela 5.3. Os valores 

representam a média de 6 (seis) determinações.  

 

Tabela 5.3 - Valores de concentração teórica (CT), concentração média 

experimental (CME) e desvio padrão relativo (DPR) referentes às seis 

determinações da precisão intra-ensaio do método para a quantificação dos 

fármacos em solução tampão fosfato pH 7,4 

 
CT (mM) CME (mM) DPR (%) 

Famotidina 
0,150 0,153 0,212 
0,250 0,257 0,504 
0,325 0,320 0,328 

Furosemida 
0,150 0,145 0,378 
0,250 0,252 0,136 
0,325 0,331 0,400 

Metoprolol 
0,150 0,091 4,191 
0,250 0,278 1,980 
0,325 0,368 3,041 

Montelukaste 
0,150 0,165 1,061 
0,250 0,291 2,899 
0,325 0,297 1,980 

Propranolol 
0,150 0,178 1,980 
0,250 0,212 2,687 
0,325 0,311 0,990 

Ranitidina 
0,150 0,137 0,945 
0,250 0,240 0,739 
0,325 0,304 1,504 

Sotalol 
0,150 0,149 0,052 
0,250 0,253 0,201 
0,325 0,331 0,411 

Verapamil 
0,150 0,147 0,221 
0,250 0,253 0,201 
0,325 0,392 4,732 

Zidovudina 
0,150 0,147 0,182 
0,250 0,235 1,042 
0,325 0,302 1,610 
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5.1.4 Exatidão 

 

 A exatidão é definida como a proximidade entre os resultados obtidos no 

método proposto e o valor real, podendo ser expressa em termos de 

porcentagem de recuperação (USP 30, 2007).  

 A porcentagem de recuperação do método empregado nas análises se 

manteve dentro do intervalo de 95% a 105%. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 5.4. Os dados representam a média de três 

determinações para cada uma das concentrações do ensaio (0,125, 0,250 e 

0,325 mM). 

 

Tabela 5.4 - Valores de Concentração Teórica (CT), Concentração Média 

Experimental (CME) e Exatidão, expressa em porcentagem (%), referentes à 

determinação da exatidão do método espectrofotométrico para a quantificação 

dos fármacos em tampão fosfato pH 7,4 

 Fármacos CT CME Exatidão 

Famotidina 

0,150 0,154 103,0 

0,250 0,252 100,9 

0,325 0,319 98,3 

Furosemida 

0,150 0,144 95,7 

0,250 0,252 100,9 

0,325 0,332 102,1 

Metoprolol 

0,150 0,154 102,7 

0,250 0,254 101,8 

0,325 0,326 100,2 

Montelukaste 

0,150 0,154 102,4 

0,250 0,249 99,7 

0,325 0,321 98,8 

Propranolol 

0,150 0,155 103,3 

0,250 0,251 100,4 

0,325 0,325 100,1 

Ranitidina 

0,150 0,155 103,0 

0,250 0,257 102,6 

0,325 0,314 96,7 

Sotalol 

0,150 0,149 99,4 

0,250 0,253 101,4 

0,325 0,332 102,1 

Verapamil 

0,150 0,146 97,0 

0,250 0,251 100,6 

0,325 0,332 102,3 

Zidovudina 

0,150 0,148 98,8 

0,250 0,260 104,0 

0,325 0,322 98,9 
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5.1.5 Robustez 

 

 De acordo com a RE 899/2003 (BRASIL, 2003), robustez de um método 

analítico é a medida de sua capacidade em resistir a pequenas deliberadas 

variações dos parâmetros analíticos, indicando, desta forma, sua confiança 

durante o uso normal. Neste ensaio foram avaliadas a influência da agitação e 

da temperatura sobre os resultados do ensaio.  

 Os resultados indicaram que as variações dos parâmetros de agitação e 

temperatura não promoveram alteração significativa das absorbâncias. Esta 

observação pode ser confirmada pelo baixo valor de desvio padrão (abaixo de 

0,5%) obtido entre a leitura inicial e as leituras após as intervenções. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5 - Valores de Concentração Média Experimental inicial (CME) e do 

Desvio Padrão Relativo (DPR%) após variação da agitação (Concentração 

Média Experimental após Agitação – CMEA) e variação da temperatura  

(Concentração Média Experimental após variação da Temperatura – CMET), 

caracterizando ensaio de robustez do método de quantificação dos fármacos 

em tampão fosfato pH 7,4 

Fármacos 
  Agitação   Temperatura   

CME CMEA DPR (%) CMET DPR (%) 

Famotidina 0,257 0,255 0,150 0,256 0,080 

Furosemida 0,252 0,251 0,065 0,250 0,136 

Metoprolol 0,278 0,278 0,000 0,279 0,071 

Montelukaste 0,291 0,290 0,071 0,288 0,212 

Propranolol 0,212 0,211 0,071 0,211 0,071 

Ranitidina 0,240 0,243 0,244 0,243 0,244 

Sotalol 0,253 0,251 0,130 0,254 0,082 

Verapamil 0,253 0,254 0,082 0,256 0,223 

Zidovudina 0,235 0,231 0,302 0,233 0,160 

 

A Tabela 5.6 resume os principais parâmetros resultantes da validação 

do método de quantificação dos fármacos do estudo. 
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Tabela 5.6 - Resumo dos resultados de especificidade, linearidade, precisão e 

exatidão, expressos em comprimento de onda (nm), coeficiente de correlação 

linear (R2), Desvio Padrão Relativo (DPR%) e Exatidão (%), respectivamente, 

para os fármacos do estudo 

Fármacos 
Comprimento 

de onda (nm) 

Linearidade 

(R2) 

Precisão 

(DPR%) 
Exatidão (%) 

Famotidina 275 0,9925 

0,212 103,0 

0,504 100,9 

0,328 98,3 

Furosemida 270 0,9913 

0,378 95,7 

0,136 100,9 

0,400 102,1 

Metoprolol 270 0,9971 

4,191 102,7 

1,980 101,8 

3,041 100,2 

Montelukaste 285 0,9972 

1,061 102,4 

2,899 99,7 

1,980 98,8 

Propranolol 295 0,9949 

1,980 103,3 

2,687 100,4 

0,990 100,1 

Ranitidina 310 0,9918 

0,945 103,0 

0,739 102,6 

1,504 96,7 

Sotalol 
310 (emissão) 

235 (excitação) 
0,9901 

0,052 99,4 

0,201 101,4 

0,411 102,1 

Verapamil 270 0,9949 

0,221 97,0 

0,201 100,6 

4,732 102,3 

Zidovudina 270 0,9953 

0,182 98,8 

1,042 104,0 

1,610 98,9 

 

5.3 Ensaio de PAMPA 

  

 Na busca por novos fármacos, os pesquisadores utilizam diversas 

técnicas para avaliar a permeabilidade intestinal destes compostos e, desta 

forma, utilizá-la como um importante critério na seleção dos candidatos que 

seguirão para as próximas fases da pesquisa (BOHETS et al., 2001; 

PRAVEEN; CHONG, 2005). 

 As metodologias mais difundidas incluem métodos: in vitro, baseados 

em tecidos de animais, cultura de células ou sistemas artificiais; in vivo, que 
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contemplem os estudos farmacocinéticos em animais ou seres humanos; in 

situ, que consistem na perfusão em epitélio intestinal animal; e in silico, que 

empregam programas computacionais para a previsão da permeabilidade dos 

fármacos. Assim, a utilização de um destes métodos ou a combinação dos 

mesmos têm sido o objeto da publicação de recentes pesquisas na área da 

biofarmácia (STENBERG, 2001; SUGANO, 2003; AVDEEF, 2005; PRAVEEN; 

CHONG, 2005; OBATA, 2005; MASAOKA et al., 2006; SHAH et al., 2006; 

CHEN et al., 2007; VOLPE, 2007; HAYESHI et al., 2008; AVDEEF; TAM, 

2010).  

 O ensaio de permeabilidade por meio do modelo de Membrana Artificial 

Paralela (“Parallel Artificial Membrane Permeability Assay” - PAMPA), proposto 

inicialmente por Kansy e colaboradores (1998), tem atraído grande atenção de 

diversos pesquisadores que estudam a absorção passiva transcelular de 

fármacos pela via oral (KANSY; SENNER; GUBERNATOR, 1998; LIPINKSI, 

2002; VEBER et al., 2002; DI et al., 2003; RUELL; TSINMAN; AVDEEF, 2003; 

AVDEEF et al., 2005; CARRARA et al., 2007; AVDEEF et al., 2007, MASUNGI 

et al., 2008, MENSCH et al., 2010; NIRASAY et al., 2011; VELICKY et al., 

2011; HALLIFAX et al., 2012). 

Existem diversos parâmetros que afetam os resultados de 

permeabilidade obtidos pelo ensaio de PAMPA. Dentre os parâmetros mais 

explorados na literatura, destacam-se, o pH do meio do compartimento doador 

(AVDEEF et al., 2005); a composição do meio do compartimento receptor 

(AMIDON; LEE; TOPP, 2000; SUGANO et al., 2002; AVDEEF, 2012); a 

influência da agitação das placas (RUELL; TSINMAN; AVDEEF, 2003; 

AVDEEF, NIELSEN, TSINMAN, 2004; AVDEEF et al., 2005; SCHERRER, 

2009); e a composição lipídica da membrana (AVDEEF et al., 2005; AVDEEF 

et al., 2005; CARRARA et al., 2007; MASUNGI et al., 2008) 

 

5.3.1 Mapeamento das variáveis da técnica 

 

O ensaio de PAMPA, apesar de relativamente simples pelo fato de se 

tratar de uma técnica artificial, apresenta variáveis passíveis estudos mais 

aprofundados. Estas variáveis são consideradas de formas diferentes na 
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literatura, gerando valores de permeabilidade também divergentes para um 

mesmo conjunto de fármacos (REIS; SINKÓ; SERRA, 2010). 

 A partir do mapeamento do processo apresentado no item 4.2.3.2, foi 

possível ter uma visão geral de todos os fatores que impactam na avaliação da 

permeabilidade dos fármacos avaliados no ensaio de PAMPA. Visando mitigar 

ao máximo a variabilidade do processo, alguns fatores foram fixados e 

monitorados ao longo dos experimentos. As variáveis consideradas mais 

críticas foram então avaliadas quanto ao seu impacto na permeabilidade dos 

fármacos do estudo. Para tanto, foi utilizada a estratégia de Desenho 

Experimental (DOE). 

 O DOE é uma ferramenta que tem como principal função auxiliar na 

melhoria de processos. Por meio do DOE, é possível selecionar os fatores que 

oferecem impacto de maior significância sobre determinado processo. Da 

mesma forma, o uso desta ferramenta permite entender como os fatores 

interagem entre si e, ainda, qual a combinação ideal de fatores que resulta na 

melhoria do processo (SHIVHARE; MCCREATH, 2010). 

 Conforme descrito no item 4.2.3.2, o DOE foi planejado com o auxílio do 

programa Minitab® (Minitab 15.1, 2010) objetivando apontar quais parâmetros 

do ensaio de PAMPA apresentam maior impacto sobre a permeabilidade dos 

fármacos avaliados neste estudo. Para tanto, foi utilizado o mesmo grupo de 

fármacos selecionados neste projeto, conforme descrito no item 5.1. Estes 

fármacos apresentam-se heterogeneamente distribuídos em relação aos 

diferentes parâmetros físico-químicos e, desse modo, formam um conjunto 

representativo para a avaliação do impacto das variáveis do método de 

PAMPA. 

 Os valores de permeabilidade obtidos para cada um dos 96 

experimentos, bem como os valores de retenção de membrana, estão 

demonstrados nos Apêndices A e B, respectivamente. 

Os dados de permeabilidade obtidos para cada experimento de DOE, 

descrito na Tabela 4.1, foram inicialmente avaliados em termos de sua 

distribuição normal e plotados em gráficos de Pareto. O gráfico de Pareto 

consiste em uma série de barras cujas extensões refletem a frequência da 

variável em uma determinada resposta. As barras são dispostas em ordem 

decrescente de altura a partir da esquerda para a direita. O gráfico de barras é 

usado para separar os "poucos vitais" dos "muitos triviais", sendo os primeiros 
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determinados pelas barras que ultrapassam a linha de significância 

(KENTUCKYGOV, 2011). Esta linha, por sua vez, é calculada com base num 

grau de liberdade zero e utilizando o desvio padrão de Lenth.  

A distribuição normal dos dados foi avaliada a partir de gráfico de 

probabilidade normal versus resíduo, os qual é capaz de identificar a 

normalidade dos dados quando estes atingem uma reta no gráfico (MINITAB, 

2010). Os gráficos de Pareto que demonstram as condições do ensaio de 

PAMPA que mais impactam na permeabilidade dos fármacos do estudo podem 

ser visualizados na Figura 5.3 A-I. Os valores de significância (p-valor) das 

condições do ensaio estudadas no resultado de permeabilidade estão 

discriminados na Tabela 5.9. 
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Figura 5.3 – Gráfico de probabilidade normal (direita) e Gráfico de Pareto 

(esquerda) para o efeito das condições de PAMPA (eixo y): composição da 

membrana, agitação das placas, pH do meio do compartimento doador, 

composição do meio do compartimento receptor e tempo de incubação. Os 

fármacos estudados foram: A) famotidina; B) furosemida 
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Figura 5.3 (continuação) – Gráfico de probabilidade normal (direita) e Gráfico 

de Pareto (esquerda) para o efeito das condições de PAMPA (eixo y): 

composição da membrana, agitação das placas, pH do meio do compartimento 

doador, composição do meio do compartimento receptor e tempo de 

incubação. Os fármacos estudados foram: C) metoprolol; D) montelukaste; E) 

propranolol 
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Figura 5.3 (continuação) – Gráfico de probabilidade normal (direita) e Gráfico 

de Pareto (esquerda) para o efeito das condições de PAMPA (eixo y): 

composição da membrana, agitação das placas, pH do meio do compartimento 

doador, composição do meio do compartimento receptor e tempo de 
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incubação. Os fármacos estudados foram: F) ranitidina; G) sotalol; H) 

verapamil; e I) zidovudina 

 

Tabela 5.7 – Valores de significância expressos em p-valor e com base em um 

valor de alfa de 0,05, para o impacto das diferentes condições do ensaio de 

PAMPA na permeabilidade dos fármacos do estudo. Os valores em negrito 

representam os fatores que atingiram significância 

 

p-valor 

Fármacos A B C D E 

famotidina 0,000 0,095 0,103 0,939 0,121 

furosemida 0,000 0,296 0,413 0,809 0,429 

metoprolol 0,214 0,473 0,222 0,252 0,631 

montelukaste 0,009 0,011 0,012 0,681 0,850 

propranolol 0,696 0,536 0,168 0,231 0,713 

ranitidina 0,038 0,096 0,618 0,275 0,015 

Sotalol 0,160 0,246 0,270 0,715 0,803 

verapamil 0,066 0,087 0,078 0,228 0,034 

zidovudina 0,019 0,000 0,161 0,619 0,486 

A) pH do meio do compartimento doador; B) tempo de incubação; C) agitação das 

placas; D) Composição da membrana lipídica; e E) Composição do meio do 

compartimento receptor. 

 

 A partir da Figura 5.3 e Tabela 5.7, é possível observar que, nas 

condições experimentais adotadas neste estudo, o pH do meio do 

compartimento doador, o tempo de incubação e a composição do meio do 

compartimento receptor foram os fatores que mais impactaram na 

permeabilidade dos fármacos do estudo. Por outro lado, as diferentes 

composições lipídicas das membranas empregadas no estudo, conforme 

indicado na Tabela 4.1, não promoveram alteração significativa (valores de p 

superiores a 0,05) nos resultados de permeabilidade dos fármacos avaliados, 

conforme indicado na Tabela 5.7. Esta observação pode sugerir que a 

alteração na composição lipídica da membrana, proposta neste trabalho, foi 

mais discreta que o necessário para provocar impacto na permeabilidade. 

Dados na literatura descrevem que a composição da membrana artificial em 

PAMPA pode conter CHO e PI em concentração de até 50% e 12% (p/v) do 

volume total de lipídeos, respectivamente (AVDEEF, 2012). No presente 
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trabalho, as concentrações empregadas de CHO e PI foram de 0,5% e 2% 

(p/v), respectivamente.  

 Com relação à presença de agitação, os resultados obtidos mostraram 

que o impacto desta variável sobre os resultados de permeabiliade não foi 

significativo (valores de p superiores a 0,05; Tabela 5.7). Neste estudo, 

empregou-se a agitação orbital da placa inteira (item 4.2.3.3). Segundo Avdeef 

e colaboradores (2005), a agitação magnética individual dos 96 poços, ao invés 

da agitação orbital das placas inteiras tem maior impacto sobre a  

permeabilidade de fármacos lipofílicos (AVDEEF et al., 2005). 

O ácido glicocólico, por se tratar de um ácido biliar, foi usado neste 

trabalho como tensoativo. Este reagente, quando presente no compartimento 

receptor, é descrito na literatura como potencial mimetizador do papel das 

proteínas séricas no que diz respeito a prover a ligação a fármacos lipofílicos e, 

desta forma, favorecer seu gradiente de concentração em direção ao 

compartimento receptor (AVDEEF, 2012). Apesar disso, este tensoativo 

apresentou um impacto discreto na permeabilidade da maioria dos fármacos 

estudados neste trabalho, conforme apresentado na Tabela 5.7. Esta 

observação pode ser fundamentada pelo baixo efeito de solubilização deste 

tensoativo, além de possível formação de complexos fármaco-ácido biliar de 

baixa absorção (DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008). 

 Curiosamente, os fármacos classificados como BCS I (Tabela 5.1), com 

exceção do montelukaste, não apresentaram seus valores de permeabilidade 

significativamente influenciados por qualquer parâmetro do ensaio (Figura 

5.3C, E e G, Tabela 5.7), nas condições experimentais adotadas. Esta 

sugestão merece estudos mais aprofundados, mas é possível que outras 

variáveis, tais como o tipo de solvente da membrana ou a variação da sua 

composição lipídica em proporções maiores do que as empregadas neste 

estudo, possam influenciar sua permeabilidade em maior grau. O 

montelukaste, por sua vez, é um fármaco recente, de forma que são escassos 

e insuficientes os dados de permeabilidade e físico-químicos disponíveis na 

literatura. 

Na sequencia, foram elaborados gráficos dos Efeitos Principais (“Main 

Effects Plot”). Estes indicam qual a variável de cada parâmetro que tem maior 

impacto sobre a permeabilidade dos fármacos, através da inclinação das retas. 

Embora os gráficos de Pareto tenham demonstrado baixa significância em 
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algumas condições empregadas no ensaio (Figura 5.3), conforme discutido 

acima, o gráfico dos Efeitos Principais foi utilizado para permitir um maior 

entendimento sobre qual nível de cada parâmetro comparativamente favoreça 

a permeabilidade dos fármacos. Os resultados apresentados nas Figuras 5.4 a 

5.8 e resumidos na Tabela 5.8 foram calculados com base na média dos níveis 

de cada parâmetro estudado, conforme descrito no item 4.2.3.2, e demonstram 

as condições de ensaio de PAMPA capazes de gerar os maiores valores de 

permeabilidade para os fármacos do estudo.  

 

Tabela 5.8 - Resumo das condições do ensaio de PAMPA capazes de gerar, 

proporcionalmente dentre os diferentes experimentos do DOE, os mais altos 

valores de permeabilidade para os fármacos do estudo. Em paralelo, relação 

dos valores médios de Pe obtidos nos 96 experimentos do DOE e respectivos 

Desvios Padrão (DP%)  

Fármacos A B C D E Pe DP (%) 

Famotidina 6,0 15 IN IN IN 3,75 2,32 

Furosemida 4,5 5 IN IN tampão + ác. 3,72 4,56 

Metoprolol 6 IN ausência PC+CHO+PI IN 12,4 19,33 

Montelukaste 4,5 15 ausência PC+CHO+PI tampão + ác. 6,94 10,58 

Propranolol 6 5 ausência PC+CHO+PI tampão 10,1 15,63 

Ranitidina 9 15 presença PC+CHO tampão 4,57 10,60 

Sotalol 9 15 ausência PC+CHO+PI tampão 13,7 22,96 

Verapamil 4,5 15 ausência PC+CHO tampão 7,76 8,94 

Zidovudina IN 15 IN IN IN 4,67 1,07 

A) pH do meio do compartimento doador; B) tempo de incubação (h); C) Agitação das 

placas; D) Composição da membrana artificial; E) composição do meio do 

compartimento receptor. PC: fosfatidilcolina; CHO: colesterol; PI: fosfatidfilinositol; ác.: 

ácido glicocólico a 0,5% (p/v); tampão: tampão fosfato pH 7,4; IN: Indiferente; Pe: 

média dos valores de permeabilidade em PAMPA, expressa em 10-6 cm/s, para os 96 

experimentos do DOE. 
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Figura 5.4 -Gráfico dos efeitos principais para pH do meio do compartimento 

doador gerado pelo programa Minitab® com base em 96 experimentos do DOE. 

Variação de pH no meio do compartimento doador, em valores de 4,5, 6,0, 7,4 

e 9,0 

 

O trato gastrointestinal apresenta uma ampla faixa de pH, iniciando em 

4,6, nas primeiras porções do duodeno, até cerca de 8,0 nas porções finais do 

cólon (AVDEEF, 2012). O pH influencia diretamente o transporte passivo 

transcelular de fármacos ionizáveis, estando este intrinsicamente ligado ao pKa 

dos fármacos e, consequentemente, seu grau de ionização (Hogben et al., 

1959).  

 Os resultados de permeabilidade em diferentes valores de pH 

apresentados na Figura 5.4 mostram que o comportamento da maioria dos 

fármacos avaliados seguiu-se conforme previsto pela teoria de partição em pH. 

Conforme apresentado na Tabela 5.2, os fármacos metoprolol (pKa = 9,5), 

propranolol (pKa = 9,5), ranitidina (pKa = 8,0), sotalol (pKa = 9,3) e verapamil 

(pKa = 9,1), com caráter básico, foram mais permeáveis em valores de pH 

acima do seu pKa. Por sua vez, os fármacos de caráter ácido, furosemida (pka 

= 4,2) e montelukaste (pKa = 4,8), foram mais permeáveis em valores de pH 

abaixo do seu pKa. Da mesma forma, a zidovudina, essencialmente neutra, 

apresentou valores de permeabilidade constantes e independentes do pH.

 Apesar de apresentar permeabilidade dependente de pH, a 

permeabilidade do verapamil, em valores baixos de pH em jejuno humano, 

apresenta valores maiores que os observados em PAMPA, uma vez que sofre 

influência de transportadores ativos em meio ácido (YABUUCHI et al., 1999; 
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AVDEEF et al., 2005). Os fármacos de caráter básico metoprolol e propranolol 

mostraram valores de permeabilidade superiores em pH 7,4 do que em pH 9,0. 

É possível, então, que estes fármacos tenham sofrido, no ambiente básico, 

uma maior limitação devido à presença da camada de água estacionária (CAE) 

situada entre o compartimento doador e a membrana. Conforme descrito na 

literatura, a espessura da CAE no modelo de estudo PAMPA (item 3.3.1.3) é 

estimada em 1462 µm (AVDEEF; NIELSEN; TSINMAN, 2004). Ainda, conforme 

apresentado na Figura 5.4, os valores de permeabilidade para metoprolol 

foram superiores aos do propranolol. Esta limitação do propanolol em relação à 

permeabilidade, quando comparado ao metoprolol, pode ser atribuída à sua 

lipofilicidade superior, cerca de 2 vezes maior que a do metoprolol (logP 3,5 e 

1,8, respectivamente) conforme descrito na Tabela 5.1. 

 De toda forma, a permeabilidade de um fármaco não é direcionada 

apenas pelo seu estado de carga. Outros fatores, tais como a solubilidade no 

compartimento doador, a composição da membrana artificial, a presença de 

agitação das placas durante a incubação ou mesmo formação de micelas ou 

agregados (auto-gregação ou “self-aggregation”) também contribuem para a 

passagem do fármaco através da membrana (AVDEEF, 2012). Além disso, as 

propriedades físico-químicas dos fármacos, outras que não apenas seu pKa, 

podem direcionar sua permeabilidade (REYNOLDS et al., 2009).   
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Figura 5.5 - Gráfico dos efeitos principais para tempo de incubação gerado pelo 

programa Minitab® com base em 96 experimentos do DOE. Incubação das 

placas por um período de 5 ou 15 horas 
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Figura 5.6 -Gráfico dos efeitos principais para presença ou ausência de 

agitação das placas gerado pelo programa Minitab® com base em 96 

experimentos do DOE 
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Figura 5.7 -Gráfico dos efeitos principais para variação da composição lipídica 

gerado pelo programa Minitab® com base em 96 experimentos do DOE 

PC: fosfatidilcolina 10% (p/v); CHO: colesterol 0,5% (p/v); PI/PS: fosfatidilinositol 2% 

(p/v). Todos os lipídeos foram dissolvidos em n-dodecano.  
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Figura 5.8 -Valores de permeabilidade dos fármacos em PAMPA obtidos a 

partir da variação da composição do meio do compartimento receptor, dividido 

em tampão fosfato pH 7,4 na presença ou ausência de ácido glicocólico a 0,5% 

(p/v). Gráfico dos efeitos principais gerado pelo programa Minitab® com base 

em 96 experimentos do DOE 

 

Buscando investigar a variação obtida entre os valores de 

permeabilidade advindos dos 96 experimentos do DOE, os desvios padrão 

foram calculados. A Tabela 5.8 mostra que os fármacos famotidina, furosemida 

e zidovudina não apresentaram uma alteração representativa da 

permeabilidade de acordo com a variação das condições de ensaio, fato que 

pode ser comprovado pelo baixo desvio padrão obtido para estes fármacos. 

Por outro lado, as maiores variações, expressas em DP%, de permeabilidade 

foram observadas para o propranolol, metoprolol e sotalol. A classificação BCS 

corrobora os valores de DP%, sendo que para os fármacos classe I o DP% foi 

significativamente maior que para os fármacos classe III e IV, sugerindo que 

quanto maior a permeabilidade de um fármaco, mais susceptível ele estará às 

condições do ensaio de PAMPA. Maiores investigações devem ser feitas para 

a ranitidina que, embora pertencente à BCS III, apresentou um desvio padrão 

considerável, conforme aponta a Tabela 5.8. 

A partir dos resultados, é possível observar tendências comuns de 

comportamento de alguns fármacos, possibilitando o seu agrupamento 

conforme condições de ensaio capazes de gerar um maior valor de 

permeabilidade.  
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O primeiro exemplo pode ser dado pelo grupo composto por famotidina, 

furosemida e zidovudina. Os resultados de permeabilidade obtidos para estes 

fármacos não foi influenciado significativamente pela presença de ácido 

glicocólico no compartimento receptor (com exceção da furosemida) (Figura 

5.8), pela agitação das placas (Figura 5.6) ou pela presença de CHO e PI na 

membrana (Figura 5.7). Estes fármacos apresentam algumas características 

físico-químicas comuns, apresentando valores relativamente altos de PSA (176 

e 108 Å2, respectivamente), e PM compreendido entre 265-340 Da (Tabela 

5.1). 

Apesar de essencialmente neutra, a zidovudina teve sua permeabilidade 

afetada pelo pH do meio do compartimento doador, conforme nível de 

significância apresentado na Tabela 5.9 e Figura 5.3I. Esta observação merece 

estudos mais aprofundados, mas a significância gerada pelo gráfico de Pareto 

pode ter sido influenciada pelo fato da zidovudina apresentar-se 22% ionizada 

em pH 9,0, como divulgado na Tabela 5.2.  

Outro grupo formado pelos resultados demonstrados foi o da ranitidina e 

sotalol. Embora tendo apresentado divergências quanto a presença de 

agitação nas placas (Figura 5.6), ambos  apresentaram os maiores valores de 

permeabilidade nas seguintes condições: pH 9,0 no compartimento doador 

(Figura 5.4), incubação de 15h (Figura 5.5), presença de colesterol na 

membrana (Figura 5.7) e ausência de ácido glicocólico no compartimento 

receptor (Figura 5.8). Tanto o sotalol quanto a ranitidina apresentam valores 

semelhantes de PM, VM e PSA, embora façam parte de diferentes grupos da 

classificação biofarmacêutica (BCS), sendo eles classe I e III, respectivamente. 

Um terceiro grupo foi formado pelo montelukaste e verapamil, fármacos 

que tiveram a permeabilidade favorecida pelo pH 4,5 do meio do 

compartimento doador (Figura 5.4), incubação de 15h (Figura 5.5), ausência de 

agitação (Figura 5.6) e presença de colesterol na membrana (Figura 5.7). Tanto 

o montelukaste quanto o verapamil possuem altos valores de logP, VM e PM e 

baixos valores de PSA. A BCS difere entre os dois fármacos, mas neste caso, 

ela não pode entrar como critério de discussão, uma vez que a BCS do 

montelukaste foi obtida a partir de dados calculados (TSRL Inc, 2012). Além 

disso, o montelukaste apresentou-se susceptível à presença do ácido 

glicocólico no compartimento receptor, fator o qual favoreceu sua 

permeabilidade (Figura 5.8). Isto deve estar relacionado à alta lipofilicidade 
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deste fármaco, expressa por um logP igual a 8,3 (Tabela 5.1), enaltecendo a 

importância do tensoativo (aqui exemplificado pelo ácido glicocólico) em reduzir 

a tensão superficial entre o fármaco e a solução hidrofílica do meio do 

compartimento receptor.  

Por ultimo, o grupo formado pelo metoprolol e propranolol, apresentou 

valores comparativamente maiores de permeabilidade nas seguintes 

condições:  pH 6,0 do meio do compartimento doador (Figura 5.4), ausência de 

agitação  (Figura 5.6) e presença de PI na membrana (Figura 5.7). Grande 

parte das características físico-químicas destes dois fármacos – pKa, PM, VM e 

PSA – são semelhantes, com exceção do logP, que é cerca de 2 vezes maior 

para o propranolol.  

Em resumo, os resultados obtidos a partir do DOE permitiram o 

agrupamento dos fármacos do estudo quanto às condições de ensaio de 

PAMPA que melhor favorecem sua permeabilidade. Os grupos de fármacos 

gerados possuem características de PM, PSA e VM semelhantes entre si. 

Assim, diante do exposto, é possível sugerir que estas propriedades físico-

químicas, em conjunto com o estado de carga dos fármacos, são bons 

indicativos para a seleção das condições de ensaio de PAMPA. Não obstante, 

para que os maiores valores de permeabilidade sejam obtidos, os parâmetros 

do ensaio devem se adequar às características físico-químicas dos fármacos a 

serem estudados. 

É válido ressaltar que o agrupamento dos fármacos acima se deu pelas 

condições do ensaio de PAMPA que levaram aos máximos valores de 

permeabilidade. Entretanto, não refletem necessariamente valores com alta 

correlação aos dados de permeabilidade em jejuno humano ou em células 

Caco-2. Desta forma, faz-se necessário tal estudo de correlação, tanto entre os 

resultados de permeabilidade em PAMPA e os parâmetros físico-químicos dos 

fármacos quanto entre os valores de permeabilidade obtidos por PAMPA e 

pelos gerados em jejuno humano e células Caco-2. 
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5.3.2 Estudo da correlação entre os a permeabilidade em PAMPA e dados 

extraídos da literatura para os fármacos do estudo 

 

 Após obtenção dos resultados de permeabilidade gerados pelos 

diferentes experimentos do DOE, explorou-se sua correlação com os 

parâmetros físico-químicos dos fármacos, os quais foram relatados no item 5.1 

e demonstrados na Tabela 5.1. A correlação foi estudada a partir de coeficiente 

de regressão linear, expresso pelo R2, conforme descrito no item 4.2.4. Os 

valores de permeabilidade obtidos no presente estudo por meio do PAMPA 

foram comparados com os dados da literatura  relacionados à permeabilidade, 

como FA%, Peff e permeabilidade em células Caco-2, e também com os 

parâmetros físico-químicos de PM, pKa, logP, PSA, VM e HBD. Os coeficientes 

de correlação obtidos para todos os experimentos do DOE estão detalhados no 

Apêndice C. Os valores máximos de correlação calculados para cada 

parâmetro, e o respectivo experimento de DOE que gerou esta correlação, 

estão resumidos na Tabela 5.9 e apresentados na Figura 5.9 A-I. 

 

Tabela 5.9 - Relação dos ensaios de PAMPA, expressos em experimentos do 

DOE, que geraram os maiores coeficientes de correlação (R2) com os 

parâmetros de Peff, FA%, permeabilidade em células Caco-2, PM, logP, PSA, 

VM e HBD 

Parâmetro R2 Experimento do DOE 

Peff 0,858 4 

Caco-2 0,718 69 

pKa 0,652 28 

PM 0,633 28 

LogP 0,575 28 

PSA 0,533 69 

FA% 0,491 71 

VM 0,364 28 

HBD 0,217 71 
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Figura 5.9 - Correlação entre os valores de permeabilidade em PAMPA obtidos 

nos experimentos 4, 69, 28, 28, 69, 71, 28 e 71 do DOE e os valores de: A)Peff; 

B) Caco-2; C)PM; D) logP; E) PSA; F) FA%; G) VM; e H) HBD, 

respectivamente 
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Figura 5.9 - Correlação entre os valores de permeabilidade em PAMPA obtidos 

no experimento 28 do DOE e os valores de: I) pKa 

 

 Dado que os valores de FA% e permeabilidade em células Caco-2 para 

montelukaste e de Peff para sotalol, montelukaste e zidovudina não estão 

disponíveis na literatura, a avaliação da correlação entre estes parâmetros e os 

experimentos de DOE considerou uma amostragem de 6 fármacos ao invés de 

9. Os maiores valores foram observados para Peff e permeabilidade em células 

Caco-2 - R2 igual a 0,858 e 0,718, respectivamente - comprovando que o 

ensaio de PAMPA é capaz de prever os valores de permeabilidade em 

humanos para os fármacos objeto deste estudo (Figuras 5.9 A e B). 

 Dos parâmetros físico-químicos avaliados, o pKa foi o que apresentou 

maior correlação com os dados de permeabilidade obtidos a partir dos 

experimentos em PAMPA.  

 O experimento 28 foi o que gerou o maior coeficiente de correlação (R2) 

entre os resultados de permeabilidade em PAMPA e os parâmetros de PM, 

pKa, logP e VM (Figura 5.9 C, D e G, respectivamente). Os parâmetros 

considerados no experimento 28 foram: pH 6,0 no compartimento doador, 15h 

de incubação, ausência de agitação das placas, membrana artificial composta 

por PC+CHO, presença de ácido glicocólico no compartimento receptor. Não 

obstante, os parâmetros de VM e HBD mostraram baixa correlação com os 

dados de permeabilidade em PAMPA, sugerindo que estas propriedades por si 

só não podem ser preditivas da permeabilidade de um fármaco. Esta 

observação pode ser confirmada por dados apresentados na literatura 

(WINIWARTER et al., 2003). 

 Embora os fármacos transportados pela via passiva transcelular terem, 

em teoria, sua permeabilidade altamente influenciada pelas suas 
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características de lipofilicidade, pôde-se observar uma correlação modesta 

entre a permeabilidade e o logP. Apesar de alguns dados na literatura 

apontarem uma correlação considerável entre logP e permeabilidade (KANSY 

et al., 2001), este, no entanto, não é capaz de isoladamente prevê-la. Isto se 

dá devido ao fato do sistema octanol/água, usado nos experimentos de 

determinação de logP, ser deficiente em similaridade estrutural com os 

fosfolipídeos presentes na estrutura da membrana (CHAN et al., 2005). Não 

obstante, uma grande variabilidade experimental é relatada na correlação entre 

a permeabilidade e logP (AMIDON; LEE; TOPP, 2000). 

 Corroborando, a relação entre o logP e a permeabilidade é descrita na 

literatura como sendo não-linear, uma vez que ocorre uma diminuição da 

permeabilidade em valores extremos de logP. Esta não-linearidade pode ser 

atribuída a: (a) a difusão limitada de moléculas pobremente lipofílicas na 

membrana fosfolipídica, e (b) a partição preferencial das moléculas altamente 

lipofílicas na camada fosfolipídica da membrana celular, impedindo sua 

passagem através da porção aquosa da membrana (ZAKERI-MILANI et al., 

2006).  

 O experimento 4 apontou a maior correlação com os valores de 

permeabilidade em jejuno humano (Peff). O coeficiente de correlação, obtido 

por regressão linear, entre este experimento e os valores de Peff retirados da 

literatura foi de 0,858. As condições de ensaio para este experimento, 

conforme apontadas pela Tabela 4.1, foram: pH 4,5 no compartimento doador, 

incubação de 15 horas, ausência de agitação das placas, membrana composta 

por PC+CHO e presença de ácido glicocólico no compartimento receptor. 

 A furosemida, embora tenha apresentado um perfil satisfatório de 

permeabilidade, dependente do pH – conforme apresentado no ensaio de DOE 

(Figura 5.4) – resultou num valor comparativamente alto quando no 

experimento de DOE 4 (Figura 5.9A). Como o experimento 4 favorece, em 

todos os parâmetros do ensaio, a permeabilidade deste fármaco, justifica-se o 

resultado maior observado. 

 O metoprolol, por sua vez, teve um valor significativamente baixo de 

permeabilidade no experimento 4. De acordo com a teoria de partição em pH já 

explorada neste trabalho, a permeabilidade deste fármaco é favorecida em 

regiões mais alcalinas (Figura 5.4). As condições de ensaio fornecidas pelo 
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experimento 4, no entanto, foram capazes de classificar os demais fármacos do 

ensaio de forma satisfatória.  

 O experimento 69, que possibilitou uma maior correlação entre os 

resultados de permeabilidade obtidos neste estudo por meio de PAMPA e os 

dados de permeabilidade publicados na literatura e obtidos a partir de estudos 

em células Caco-2, apresentou condições favoráveis para a permeabilidade do 

grupo formado pelo metoprolol e propranolol (Figura 5.9B). Em contradição aos 

dados de baixa significância para o parâmetro de pH do compartimento doador, 

apontados na Tabela 5.7, aqui ambos os fármacos seguiram a teoria de 

partição em pH, apresentando alta permeabilidade no pH de 9,0. As demais 

condições de ensaio do experimento 69 foram: incubação por 5 horas, 

ausência de agitação das placas, membrana composta por PC+CHO e 

ausência de ácido glicocólico no compartimento receptor. 

 Através dos dados apresentados, observa-se que as condições ideais 

do ensaio de PAMPA capazes de gerar a maior correlação com os dados de 

Peff são diferentes daquelas que geraram maior correlação com os dados 

obtidos a partir de permeabilidade em células Caco-2. As principais diferenças 

se encontram no tempo de incubação (15 e 5 horas), pH do compartimento 

doador (4,0 e 9,0) e composição do compartimento receptor (presença e 

ausência de ácido glicocólico) para Peff e permeabilidade em células Caco-2, 

respectivamente. A exigência de diferentes condições de ensaio para estas 

duas técnicas corrobora a baixa correlação entre elas, (R2= 0,012) conforme 

demonstrado na Tabela 5.11. 

O emprego de cultura de células Caco-2 para avaliação da 

permeabilidade de fármacos, inclusive, tem recebido críticas consideráveis na 

literatura. Dentre elas, merece destaque o periodo extensivo de 20 dias, que se 

faz necessário para a diferenciação da monocamada. Além disso, variações na 

suplementação de nutrientes, número de passagens (repiques) e tempo de 

cultivo impactam significativamente na expressão de transportadores 

(HAYESHI et al., 2008). Pelo mesmo motivo, o custo dos experimentos de 

permeabilidade empregando células Caco-2 pode ser considerado 10 vezes 

maior que os de permeabilidade em PAMPA (KERNS et al., 2004).  

Outra crítica é inerente à alta variação intra-laboratorial dos resultados 

de resistencia transepitelial (TEER), utilizado como resposta à avaliação da 

integridade das células. Variações de 10 a 600 Ω.cm-2 para um mesmo repique 
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de células têm sido reportadas na literatura (WALTER; KISSEL, 1995; 

HIDALGO, 2001; BOHETS et al., 2001) 

Dados na literatura também destacam a característica de ligação não 

específica das células de Caco-2, chamada de cacofilicidade, um termo 

frequentemente usado para definir o potencial de um fármaco se ligar 

reversivelmente à célula de Caco-2, levando, portanto, a uma recuperação 

incompleta e resultando em valores de permeabilidade subestimados 

(BALIMANE; CHONG; SHAH, 2006).  

Não obstante, a aderência da monocamada no frasco de cultura celular, 

insuficiente balanço de massas ao final do experimento, possível migração 

celular para ambos os lados do suporte inerte (devido a variações no tamanho 

de poro do filtro) ou mesmo a formação de uma multicamada de células ao 

invés de camada simples, são variações inerentes aos modelos in 

vitrosupramencionados, que potencialmente reduzem o potencial de predição 

dos valores de permeabilidade de fármacos (HUBATSCH; RAGNARSSON; 

ARTURSSON, 2007). 

 Por todas as razões apresentadas acima, justifica-se o uso da técnica de 

PAMPA em detrimento à de cultura de células Caco-2 para a avaliação de 

fármacos cujo transporte se dá primariamente pela via trancelular passiva. 

 Com base nos dados de DOE obtidos, foi possível plotar gráficos de 

contorno, conforme descrito no item 4.2.4. As Figuras 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 

5.14 apresentam a relação entre: Peff e permeabilidade em células Caco-2; 

logP e PM; PSA e logP; pKa e PM; e VM e FA%, respectivamente. Em todas 

elas, a intersecção do gráfico onde os valores de permeabilidade em PAMPA 

são os mais altos está representada por uma região mais escura. 

A Figura 5.10 mostra que os maiores valores de permeabilidade em 

PAMPA foram obtidos para fármacos com Peff entre 0 e 4 *10-4 cm/s e 

permeabilidade em células Caco-2 entre 18 e 40 *10-6 cm/s, com destaque 

para a região de Peff entre 1 e 2 *10-4 cm/s e permeabilidade em células Caco-2 

entre 20 e 27 *10-6 cm/s, onde pôde-se se notar uma área de contorno mais 

escura. Os dados apresentados pela Figura 5.10, aliados aos dados de 

correlação entre Peff e permeabilidade em células Caco-2 (R2 = 0,012) sugerem 

a ineficiência de expressão de transportadores pela cultura de células Caco-2, 

dados os quais podem ser confirmados por informações previamente 
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apresentadas na literatura (BALIMANE; CHONG; SHAH, 2006; HAYESHI et al., 

2008).  

 

Peff

C
a

c
o

-2

654321

40

35

30

25

20

15

10

5

>  

–  

–  

–  

–  

<  4

4 6

6 8

8 10

10 12

12

PAMPA

Pe

 

Figura 5.10 – Gráfico de contorno para valores de permeabilidade em PAMPA 

com base nos valores de permeabilidade em células Caco-2 e permeabilidade 

em jejuno humano (Peff) para os fármacos famotidina, furosemida, metoprolol, 

proranolol, ranitidina e verapamil. Valores de permeabilidade em PAMPA e em 

células Caco-2 expressos em 10-6 cm/s. Valores de Peff expressos em 10-4 

cm/s. Quanto mais escura a região apresentada, maiores os valores de 

permeabilidade em PAMPA 

 

 A relação entre permeabilidade, PM e logP tem sido reportada na 

literatura. A partir de uma projeção gráfica entre PM e logP, Ritchie e 

colaboradores (2011) demonstraram que, numa seleção de 178 fármacos, um 

alto valor de permeabilidade foi apresentado por fármacos com PM entre 150-

350 e logP entre 0 e 3,5 (RITCHIE; ERTL; LEWIS, 2011). De forma 

semelhante, Camenisch e colaboradores utilizaram um modelo sigmoidal para 

estabelecer uma relação entre PM, logP e a permeabilidade em Caco-2 de 36 

moléculas. Estes autores descobriram uma diminuição sigmoidal dos valores 

de permeabilidade em células Caco-2 conforme logP diminuiu de 3,7 para -4,5, 

sendo o formato da curva sigmoidal dependente do PM dos fármacos 

estudados (CAMENISCH et al., 1998). 

 Neste trabalho, os fármacos estudados que apresentaram os maiores 

valores de permeabilidade em PAMPA estavam situados na faixa de logP entre 

0 e 3 e de PM abaixo de 300, conforme apontado na Figura 5.11. 
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Figura 5.11 – Gráfico de contorno para valores de permeabilidade em PAMPA 

com base nos valores de PM e logP para os fármacos famotidina, furosemida, 

metoprolol, montelukaste, proranolol, ranitidina, sotalol, verapamil e zidovudina. 

Valores de permeabilidade em PAMPA expressos em 10-6 cm/s. Quanto mais 

escura a região apresentada, maiores os valores de permeabilidade em 

PAMPA 

 

Numa tentativa de correlacionar as propriedades de PSA e logP, 

evidenciou-se que os fármacos que se apresentam fora da faixa de PSA entre 

10-125 e logP entre -1 e 6 demonstram problemas na biodisponibilidade 

(RITCHIE; ERTL; LEWIS, 2011). Aqui, a Figura 5.12 enfatiza que os fármacos 

com PSA abaixo de 90 e logP entre 0 e 3 obtiveram os maiores valores de Pe 

por meio do ensaio de PAMPA. 
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Figura 5.12 – Gráfico de contorno para valores de permeabilidade em PAMPA 

com base nos valores de logP e PSA para os fármacos famotidina, furosemida, 

metoprolol, montelukaste, proranolol, ranitidina, sotalol, verapamil e zidovudina. 
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Valores de permeabilidade em PAMPA expressos em 10-6 cm/s. Quanto mais 

escura a região apresentada, maiores os valores de permeabilidade em 

PAMPA 
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Figura 5.13 – Gráfico de contorno para valores de permeabilidade em PAMPA 

com base nos valores de PM e pKa para os fármacos famotidina, furosemida, 

metoprolol, montelukaste, proranolol, ranitidina, sotalol, verapamil e zidovudina. 

Valores de permeabilidade em PAMPA expressos em 10-6 cm/s. Quanto mais 

escura a região apresentada, maiores os valores de permeabilidade em 

PAMPA 

   

 A Figura 5.14, por sua vez, demonstra que os maiores valores de 

permeabilidade em PAMPA são encontrados para fármacos com FA% acima 

de 80% e VM entre 100 e 300 cm3. Propriedades moleculares de fármacos, 

incluindo HDB, logP, PSA e número de ligações rotativas foram exploradas por 

Zakeri-Milani e colaboradores (2006). Os resultados indicaram que os 

compostos que satisfazem área de superfície topológica igual ou inferior a 140 

Å têm uma elevada probabilidade de permeabilidade intestinal e boa fração da 

dose que é absorvido em humanos (ZAKERI-MILANI et al., 2006). 
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Figura 5.14 – Gráfico de contorno para valores de permeabilidade em PAMPA 

com base nos valores de VM e FA% para os fármacos famotidina, furosemida, 

metoprolol, montelukaste, proranolol, ranitidina, sotalol, verapamil e zidovudina. 

Valores de permeabilidade em PAMPA expressos em 10-6 cm/s. Quanto mais 

escura a região apresentada, maiores os valores de permeabilidade em 

PAMPA 

 

 A Tabela 5.10 resume a faixa de valores dos parâmetros físico químicos 

que geraram os maiores valores de permeabilidade em PAMPA para os 

fármacos estudados neste trabalho. Estes valores foram obtidos a partir dos 

gráficos de contorno apresentados nas Figuras 5.10 a 5.14. 

 

Tabela 5.10 – Relação das faixas de valor dos parâmetros de Peff, 

permeabilidade em células Caco-2, FA%, PSA, PM, logP e VM capazes de 

gerar os maiores valores de permeabilidade em PAMPA para os fármacos 

selecionados no estudo 

Parâmetro Faixa de valor 

Peff 0-4 *10-4 cm/s 

Caco-2 18-40 *10-6 cm/s 

pKa 8,5-9,5 

FA% >80% 

PSA <90 Å2 

PM <300 Da 

logP 0-3 

VM 100-300 cm3 
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É importante salientar que são poucas as publicações na literatura que 

relatam o estudo das condições do ensaio de PAMPA e sua correlação com 

parâmetros físico-químicos de fármacos (FISCHER et al., 2007; RITCHIE et al., 

2011; AVDEEF, 2012). Desta forma, há uma dificuldade explícita para discutir 

muitos dos resultados obtidos. A análise exploratória individual de cada 

variável do ensaio, além do estudo de um conjunto maior de fármacos, se faz 

significamente necessária e deverá ser objeto de futuros trabalhos. 

 Em resumo, é possível afirmar que o ensaio de DOE foi útil para a 

exploração das diferentes condições do ensaio de PAMPA. Ainda, o presente 

trabalho foi capaz de prever uma condição experimental de PAMPA que 

apresentou alta correlação com dados de permeabilidade em jejuno humano 

para os fármacos objetos do estudo. O referido experimento contempla as 

seguintes variações: pH 4,0 no compartimento doador, incubação de 15 horas, 

ausência de agitação das placas, membrana composta por PC+CHO e 

presença de tensoativo (ácido glicocólico 0,5%) no compartimento receptor. 

5.4 Estudos com a membrana fosfolipídica artificial 

 

 A membrana artificial usada nos ensaios de PAMPA é composta, em 

sua vasta maioria, por um filtro de PVDF hidrofóbico impregnado com mistura 

lipídica dissolvida em solvente orgânico. 

 Desde os primeiros estudos, sugere-se que a composição lipídica da 

membrana intestinal seja a grande responsável pela regulação da fluidez da 

membrana e, desta forma, afete as características de transporte transcelular 

(MEDDINGS, THEISEN, 1989; BRASITUS, SCHACHTER, 1984). 

 Diversas técnicas têm sido utilizadas para avaliar suportes inertes 

isolados e suas interações com as misturas lipídicas. Dentre elas, a 

Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) (GREGÓRIO FILHO, 1993; 

BLICHER et al., 2009; TURKER et al., 2011; ), a Microscopia Eletrônica de 

Varredura (WANG et al., 2009; OCHALEK et al., 2012) e a Microscopia de 

Força Atômica (SPANGENBERG et al., 2004; SEANTIER et al., 2008; 

BUNSOW; JOHANNSMANN, 2008). 
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5.4.1 Avaliação da integridade das membranas artificiais 

 

 O protocolo utilizado para a avaliação da integridade das membranas se 

deu conforme descrito no item 4.2.3.6. Após a incubação do “sanduiche” 

contendo a mistura de marcadores de permeabilidade, foi possível constatar a 

integridade das membranas. Conforme demonstrado na Figura 5.15, a 

passagem do marcador positivo de permeabilidade, Azul Cresil Brilhante, da 

placa doadora para a placa receptora, evidenciado pela coloração azulada dos 

poços desta após incubação, demonstra a ausência de obstrução das 

membranas presentes na placa. 

 Para confirmar o resultado observado, a placa receptora foi submetida à 

leitura em fluorescência, com excitação em 425 e emissão em 528 nm. A 

Figura 5.16 compara a emissão de fluorescência do corante Amarelo Lúcifer 

(controle negativo de permeabilidade) nos poços da placa receptora, em 

comparação à emissão do mesmo corante antes da incubação, na placa 

doadora. Este procedimento foi capaz de demonstrar conclusivamente a 

integridade das membranas artificiais, uma vez que os valores de Unidades 

Relativas de Fluorescência (URF) da placa receptora (após incubação) foram 

consideravelmente menores que os valores apresentados na placa doadora 

antes da incubação, em todos os poços da placa.  

 Perante as informações acima citadas, foi adotado como procedimento 

interno a repetição do ensaio de integridade ao final de cada ensaio de 

PAMPA. As amostras foram descartadas na eventualidade de os resultados de 

integridade não terem sido satisfatórios.  

 

 

Figura 5.15 - Fotografia dos poços da placa receptora após ensaio de 

integridade 
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Figura 5.16 - Espectro de fluorescência comparativo de Amarelo Lucifer 

(marcador negativo de permeabilidade) nas placas receptora (em vermelho) e 

doadora (em azul). A detecção está expressa em Unidades Relativas de 

Fluorescência (URF) 

 

5.4.2 Estudo dos solventes usados na solubilização dos fosfolipídeos da 

membrana artificial  

 

 A membrana artificial usada nos ensaios de PAMPA é composta, em 

sua vasta maioria, por um filtro de PVDF hidrófobo impregnado com mistura 

lipídica dissolvida em solvente orgânico.  

 Dado que os fosfolípidos mais puros são sólidos que não se dispersam 

em filtros, um solvente não polar é normalmente utilizado para dissolver o 

fosfolípido antes do revestimento do filtro. Isto permite que ao pesquisador 

flexibilidade na escolha do fosfolípideo e do solvente (KANSY; AVDEEF; 

FISCHER, 2004). A maioria dos pesquisadores utilizam solventes derivados de 

hidrocarbonetos alcanos, tais como n-dodecano (ZHU et al., 2002; AVDEEF et 

al., 2005; MASUNGI et al., 2008, MENSCH et al., 2010; NIRASAY et al., 2011; 

HALLIFAX et al., 2012) ou hexadecano (WOHNSLAND; FALLER, 2001, CHEN 

et al., 2008). Porém, o uso de octadieno também é reportado na literatura 

(SUGANO et al., 2001). 

 Neste trabalho, a variação dos solventes de membrana foi investigada a 

partir de estudos de permeabilidade com os fármacos ranitidina e verapamil.Os 

resultados demonstraram que estes fármacos são sensíveis ao tipo de solvente 

utilizado. Neste sentido, valores superiores de taxa de transporte foram 

observados nas membranas impregnadas com mistura fosfolipídica 
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solubilizada com o solvente 1,7-octadieno. Os valores comparativamente 

superiores observados em alquidienos de cadeia curta, aqui representados 

pelo 1,7-octadieno, podem ser atribuídos à sua viscosidade inferior 

(DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008).  

 Não obstante, dados da literatura sugerem que a presença de duplas 

ligações na estrutura desses solventes forma uma espécie de dobra entre as 

caudas hidrofóbicas dos fosfolipídeos, gerando espaços onde a interação 

cauda-cauda ocorre com menor intensidade. Desta forma, a membrana se 

torna mais fluida e, portanto, mais permeável (LENNERNAS, 1998). Do 

contrário, o solvente n-hexano, embora tenha sido eficiente na solubilização 

dos fosfolipídeos, promoveu valores consideravelmente inferiores de 

permeabilidade. Devido à sua rápida volatilidade, é possível sugerir que este 

solvente tenha tornado a membrana menos fluida e, desta forma, mais 

resistente à passagem de fármacos. A Tabela 5.9 apresenta os resultados de 

permeabilidade e respectivos Desvio Padrões (DP) para verapamil e ranitidina, 

nos diferentes solventes usados para solubilizar a mistura lipídica. A Figura 

5.17 ilustra os dados apresentados pela Tabela 5.11. 

  

Tabela 5.11 - Resultados comparativos da permeabilidade usando PAMPA (Pe 

PAMPA) e respectivos valores de desvio padrão (DP) para os fármacos 

ranitidina e verapamil, utilizando diferentes solventes para a solubilização dos 

fosfolipídeos a serem impregnados na membrana artificial 

Permeabilidade em PAMPA (*10ˉ6cm/s) (DP) 

Fármacos 
Solventes 

n-hexano 1,7 - octadieno n- dodecano 

ranitidina 4,49 (0,82) 6,64 (0,14) 4,01 (0,65) 

verapamil 18,3 (0,45) 29,0 (1,67) 18,8 (1,42) 
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Figura 5.17 - Perfil comparativo de permeabilidade em PAMPA para ranitidina e 

verapamil obtidos a partir de filtro de PVDF impregnado com mistura lipídica 

solubilizada nos solventes hexano, dodecano e octadieno  

 

 Em suma, os valores de permeabilidade dos fármacos verapamil e 

ranitidina resultantes da solubilização dos fosfolipídeos de membrana em 

diferentes solventes foram decrescentes, seguindo a ordem: octadieno > 

dodecano ~ hexano. O dodecano, embora tenha gerado valores inferiores de 

permeabilidade quando em comparação ao octadieno, é o solvente de escolha 

dentre os estudos envolvendo PAMPA, conforme previamente mencionado 

neste trabalho (ZHU et al., 2002; AVDEEF et al., 2005; MASUNGI et al., 2008, 

MENSCH et al., 2010; NIRASAY et al., 2011; HALLIFAX et al., 2012). Além 

disso, não apresenta as mesmas dificuldades no manuseio, por não ser  tão 

irritante quando inalado (SUGANO et al., 2001). Por estas razões, o uso do 

dodecano foi padronizado nos demais experimentos reportados neste trabalho, 

muito embora sua baixa volatilidade tenha sido objeto de algumas críticas 

(CHEN et al., 2007). 

 

5.4.3 Avaliação das membranas fosfolipídicas por DSC 

  

 O fluoreto de polivinilideno (PVDF) é um polímero termoplástico derivado 

do flúor produzido pela polimerização do difluoreto de vinilideno (CHEN; 

HONG, 2002). Sua fusão ocorre em torno de 150-160°C e se apresenta cerca 

de 60% na forma cristalina (MÉNDEZ et al., 2001). 

 A técnica de calorimetria diferencial exploratória (DSC) foi usada neste 
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trabalho com o objetivo de auxiliar na investigação das possíveis interações 

entre as misturas lipídicas e o filtro de PVDF usado nos ensaios de PAMPA. 

Este estudo foi conduzido conforme descrito no item 4.2.4.3. Os termogramas 

das soluções lipídicas isoladas e impregnadas no filtro de PVDF estão 

apresentados nas Figuras 5.18, 5.19 e 5.20, respectivamente. Os valores de 

temperatura inicial de fusão/vaporização e de entalpia de vaporização estão 

destacados na Tabela 5.12. 

 

Tabela 5.12 -  Valores de temperatura inicial de fusão (Tonset) e entalpia, obtidos 

através de calorimetria diferencial exploratória (DSC) para as misturas lipídicas 

isoladas e impregnadas em filtro de PVDF 

 Tonset 
(ºC)

Entalpia 

integral 

(mJ)

Massa 

indiv. 

(mg)

Entalpia 

normaliz.  

(J/g)

 Tonset 
(ºC)

Entalpia 

integral 

(mJ)

Massa 

indiv. 

(mg)

Entalpia 

normaliz. 

(J/g)

1 9,8 - - - - 211,5 -2350 9,8 -239,8

2 8,2 - - - - 210,9 -1596 7,4 -216,3

3 10,6 - - - - 212 -2500,9 10,5 -237,1

4 11,5 - - - - 212 -2705 11,3 -240

5 5,5 - - - - 199,9 -866,4 4,9 -176

6 5,3 - - - - 201 -802 4,6 -172,9

7 1,6 158,2 -62,7 1,6 -39,2 - - - -

8 8,1 162,7 -59,2 1,5 -39,4 215,8 -1538,7 6,6 -229,7

9 3,6 158,1 -63,3 1,7 -37,2 178 -115,2 1,7 -64

10 4,6 155,7 -66 1,5 -44 180,3 -274,3 2,8 -95,8

11 3,8 160,7 -59,3 1,7 -34,9 177,3 -166,1 1.8 -86,3

Amostra
Massa 

(mg)

PVDF dodecano

 

Amostras: 1) dodecano; 2) PC; 3) CHO; 4) PI; 5) PC + CHO; 6) PC + CHO + PI; 7) PVDF; 8) 

PVDF+dodecano; 9) PVDF + PC; 10) PVDF + PC + CHO; 11) PVDF +  PC + CHO + PI. 

Indiv.: individual; Normaliz.: normalizada. 
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Figura 5.18 - Curvas de DSC comparativas entre o solvente (dodecano) e as 

soluções lipídicas isoladas e as misturas lipídicas PC 10% + CHO 0,5% e PC 

10% + CHO 0,5% + PI 2%, em atmosfera dinâmica de N2 (80 ml/min) e taxa de 

aquecimento de 20°C/min) 

 

 

Figura 5.19 - Curvas de DSC comparativas entre o filtro de PVDF isolado e 

impregnado com as misturas lipídicas PC 10%, PC 10% + CHO 0,5% e PC 

10% + CHO 0,5% + PI 2%, em atmosfera dinâmica de N2 (80 ml/min) e taxa de 

aquecimento de 20°C/min) 
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Figura 5.20 - Curvas de DSC comparativas entre o filtro de PVDF isolado, o 

solvente (dodecano) isolado e o filtro de PVDF impregnado com o solvente 

(dodecano), em atmosfera dinâmica de N2 (80 ml/min) e taxa de aquecimento 

de 20°C/min 

 

 Algumas informações podem ser levantadas a partir da observação dos 

dados apresentados pela Tabela 5.12. Primeiramente, é possível afirmar que a 

adição da mistura fosfolipídica não provocou interações com o filtro de PVDF. 

Esta afirmação está baseada no fato da temperatura inicial de fusão (Tonset) e 

entalpia caraterísticos do PVDF terem se mantido constantes em 155-160oC e 

59-66 mJ, respectivamente, independentemente da impregnação com a 

mistura lipídica. Outra observação que se fez possível através dos dados 

obtidos foi a de que os valores de Tonset e entalpia foram semelhantes entre as 

amostras 1 a 4. A semelhança destes valores foi provavelmente definida pelo 

dodecano, o qual estava em grande concentração em todas as amostras e 

parece ter, então, dominado o perfil calorimétrico das amostras avaliadas. Não 

obstante, era de se esperar que a Tonset na região de 200-210ºC observada não 

correspondesse aos lipídeos, uma vez que a fusão destes ocorre a cerca de 

21ºC (WACHTEL; BOROCHOV; BACH, 2000). Por sua vez, dados na literatura 

de entalpia de vaporização calculada para o dodecano indicam o valor de 236 

J/g (ACDLABS, 2012). Desta forma, a Tabela 5.12 foi dividida entre valores 

correspondentes ao perfil calorimétrico do PVDF e do dodecano. 
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 Por sua vez, a Tonset das misturas lipídicas foi cerca de 5% inferior 

àquelas dos lipídeos isolados, sendo esta 210,96°C para a solução de PC e 

199,09°C para PC + CHO, conforme descrito para as amostras 2 e 5 da Tabela 

5.12, respectivamente. Estes resultados sugerem uma sutil alteração do 

comportamento térmico dos lipídeos quando misturados. A alteração parece ter 

sido causada pela presença do colesterol, uma vez que a adição de PI à 

mistura de PC + CHO, amostra 6 da Tabela 5.12, não mostrou diferenças na 

Tonset  quando comparada à amostra 5.  

 Dados na literatura indicam que o aumento da concentração de 

colesterol faz com que os fosfolipídeos interajam com as moléculas deste além 

de apenas com as cadeias de hidrocarbonetos flexíveis presentes das 

moléculas adjacentes dos fosfolipídeos. Esta interação progressivamente reduz 

e eventualmente elimina a transição de fase de ponto de fusão das cadeias 

carbônicas fosfolipídicas. Alguns dos principais efeitos da incorporação de 

colesterol incluem: (i) um eventual alargamento ou eliminação e da fase de 

transição gel-líquido da bicamada fosfolipídica, (ii) uma alteração marcante na 

orientação das cadeias de hidrocarbonetos dos fosfolipídeos para acima ou 

abaixo da sua transição de fase, e (iii) uma diminuição do ângulo de inclinação 

da cadeia acil dos fosfolipídeos na fase de gel (MCMULLEN; LEWIS; 

MCELHANEY, 1993). Apesar de influenciar a entalpia da mistura contendo PC 

e dodecano, a adição de CHO a 0,5% (p/v) não foi capaz de influenciar a 

permeabilidade dos fármacos estudados neste trabalho, conforme apontam a 

Tabela 5.7 e Figura 5.8. 

 Por ultimo, foi possível observar que, quando a mistura fosfolipídica foi 

impregnada no PVDF, houve uma redução significativa tanto da Tonset quanto 

da entalpia do sistema lipídico do dodecano. A Tonset das amostras 9 a 11 foi de 

aproximadamente 178ºC, enquanto que para as amostras 8 foi de 215ºC. Aqui, 

a alteração dos valores foi causada a partir da adição de PC ao filtro de PVDF, 

e se manteve constante após a incorporação de CHO e PI à mistura lipídica. 

Entretanto, o perfil calorimétrico do PVDF não foi alterado. 

 Em resumo, é válido afirmar que a técnica de DSC foi útil para identificar 

a integridade calorimétrica do PVDF tanto na presença quanto ausência da 

mistura lipídica. Além disso, foi possível verificar que o perfil calorimétrico da 

mistura lipídica é influenciado primariamente pela presença do dodecano, um 

solvente de baixa volatilidade que parece “encharcar” a membrana (CHEN et 
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al., 2007). Ainda, a Tonset e entalpia do sistema sofreram influência tanto da 

adição de colesterol na mistura quanto da presença de PC quando a mistura foi 

incorporada no PVDF.  

 

5.4.4 Avaliação das membranas artificiais por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) 

 

 A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi usada neste trabalho 

como ferramenta para auxiliar na visualização da morfologia dos filtros de 

PVDF na presença e ausência de fosfolipídeos e de colesterol. Este estudo foi 

conduzido conforme descrito no item 4.2.4.4. As imagens obtidas para as 

amostras: A) PVDF; B) PVDF + PC 10%; e C) PVDF + PC 10% + CHO 0,5% 

podem ser visualizadas nas Figuras 5.21 a 5.23, respectivamente. O tamanho 

de poro médio observado foi de: A) 2,42 µm; B) 2,40 µm; e C) 1,82 µm. 

 O tamanho de poro médio observado na membrana C foi cerca de 30% 

menor que o tamanho de poro das outras duas membranas, as quais, por sua 

vez, apresentaram tamanhos de poro médio semelhantes. Este resultado 

aponta a redução relativa da porosidade da membrana causada pela presença 

de colesterol (Figura 5.23). Em outros estudos, a adição de colesterol nas 

membranas artificiais gerou tanto uma diminuição da área ocupada por 

fosfolipídeos quanto uma redução da permeabilidade da água (Mathai et al., 

2008). Porém, a elucidação de tal observação não é conclusiva. 

  

 

Figura 5.21 - Imagem de MEV para membrana de PVDF na ausência de 

solução fosfolipídica (membrana A). Ampliação de 5000 vezes e distância de 

trabalho de 8,0 mm 
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Figura 5.22 - Imagem de MEV para membrana de PVDF impregnada com PC 

10% (p/v) em dodecano (membrana B). Ampliação de 5000 vezes e distância 

de trabalho de 8,0 mm 

 

 

Figura 5.23 - Imagem de MEV para membrana de PVDF impregnada com PC 

10% (p/v) + CHO 0,5% (p/v) em dodecano (membrana C). Ampliação de 5000 

vezes e distância de trabalho de 8,2 mm 

 

5.4.5 Avaliação das membranas fosfolipídicas por Microscopia de Força 

Atômica (AFM) 

 

O princípio de funcionamento do AFM baseia-se na varredura da 

superfície da amostra por uma ponta integrada a um cantilever flexível. À 

medida que a ponta varre a amostra ou a amostra é deslocada sob a ponta, os 

diferentes tipos de "acidentes geográficos" encontrados sobre a superfície 

fazem com que a interação mude. As variações das interações são os fatores 

que provocam diferentes deflexões. Essas diferenças, captadas no detector, 

são armazenadas e processadas por um computador, que as transformam em 

imagens topográficas da superfície bi e tridimensionais (Blanchard, 1996). 
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No modo contato (“tapping mode”), o cantilever é mantido a poucos 

ângstrons da superfície da amostra e a força interatômica entre a ponta e a 

amostra é repulsiva. Neste modo de operação, a ponta faz um leve "contato 

físico" com a amostra produzindo imagens com alta resolução, mas a 

compressão e as forças geradas, entre a ponta e a superfície, podem causar 

danos à amostra, o que é especialmente prejudicial às amostras biológicas que 

são sensíveis e nem sempre fortemente aderidas ao substrato (OLIVEIRA, 

2007). 

 A técnica de AFM foi utilizada neste trabalho com objetivo de explorar as 

propriedades estáticas das flutuações térmicas nas membranas lipídicas e as 

propriedades elásticas que governam estas flutuações. Este estudo foi 

conduzido conforme descrito no item 4.2.4.5. As Figuras 5.24, 5.25 e 5.26 

ilustram imagens 3D de AFM modo contato geradas para amostras de PVDF 

na ausência de lipídeos, PVDF impregnado com 2% de PC e com 20% de PC, 

respectivamente. Com base nos resultados obtidos é possível confirmar que a 

técnica de AFM não foi útil na avaliação da morfologia das membranas 

artificiais usadas em PAMPA. Os filtros de PVDF hidrofóbicos, que apresentam 

espessura de aproximadamente 125 µm e tamanho de poro de 0,45 µm, 

apresentam-se muito acidentados, impossibilitando a correta avaliação pelo 

modo contato. Além disso, a presença de significantes vales e picos na 

superfície da amostra geraram artefatos de ponta, ou seja, imagens 

triangulares que refletem a própria ponta ao invés da amostra. 

 

 

Figura 5.24 – Visão 3D de Microscopia de Força Atômica modo contato de 

PVDF. Área de varredura de 20 μM e taxa de varredura de 1,001 Hz 
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Figura 5.25 – Visão 3D de Microscopia de Força Atômica modo contato de 

PVDF impregnado com 5 μL de PC 2% (p/v) dissolvido em dodecano. Área de 

varredura de 20 μM e taxa de varredura de 1,001 Hz 

 

 

Figura 5.26 – Visão 3D de Microscopia de Força Atômica modo contato de 

PVDF impregnado com 5 μL de PC 20% (p/v) dissolvido em dodecano. Área de 

varredura de 20 μM e taxa de varredura de 1,001 Hz 

 

 Objetivando a elucidação da morfologia da membrana com maior 

precisão, ensaios de espectroscopia Raman confocal devem ser objeto de 

futuros trabalhos. 
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6. CONCLUSÃO 
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A técnica de PAMPA tem sido objeto de crescentes citações na literatura 

e, por ser uma técnica simples e economicamente viável, suas aplicações têm 

ganhado amplitude ao longo dos anos. O presente trabalho foi pioneiro em 

mapear as principais condições do ensaio e avaliar o seu impacto na 

permeabilidade de diferentes fármacos. Como fruto desta investigação, foi 

possível observar que o pH do compartimento doador, o tempo de incubação e 

a composição do compartimento receptor foram as condições do ensaio de 

PAMPA que mais impactaram a permeabilidade dos fármacos do estudo. Não 

obstante, o estudo das variáveis permitiu a combinação de condições de 

ensaio que resultaram em uma signficativa correlação (r2 = 0,858) com dados 

de permeabilidade em jejuno humano. Estas condições foram: pH 4,5 no 

compartimento doador, incubação de 15 horas, ausência de agitação das 

placas, membrana composta por PC+CHO e presença de ácido glicocólico no 

compartimento receptor. 

 Algumas constatações oriundas do projeto estão listadas abaixo: 

1. O método espectrofotométrico em UV/fluorescência em placas de 96 

poços para detecção e quantificação dos fármacos estudados mostrou-

se adequado, apresentando linearidade, repetibilidade, exatidão, e 

robustez; 

2. As propriedades físico-químicas de PM, PSA e VM foram as que mais 

influenciaram a seleção das condições de ensaio de permeabilidade em 

PAMPA para os fármacos estudados; 

3. Os maiores valores de Pe por meio do PAMPA foram obtidos para 

fármacos com Peff entre 1 e 2 *10-4 cm/s e permeabilidade em células 

Caco-2 entre 20 e 27 *10-6 cm/s, na faixa de logP entre 0 e 3 além de 

PM abaixo de 300 e com PSA abaixo de 90 Å2; 

4. Os valores de permeabilidade dos fármacos verapamil e ranitidina 

resultantes da solubilização dos fosfolipídeos em diferentes solventes 

seguiram a seguinte sequencia: octadieno > dodecano > hexano; 

5. Através das técnicas de MEV e DSC foi possível observar que a adição 

de CHO a 0,5% (p/v) na membrana artificial apontou uma redução 

relativa da porosidade da membrana. Além disso, provocou uma 

redução da entalpia e da temperatura inicial de fusão da mistura 

contendo PC a 10% (p/v) em dodecano. 
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APÊNDICE A 

 

Valores de permeabilidade em PAMPA obtidos para os 96 experimentos 

gerados no ensaio de DOE pelo programa Minitab®.  
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Exp. Famot. Furos. Metop. Montel. Propran. Ranit. Sotal. Verap. Zidov. 

1 5,72 0,00 31,18 25,40 8,42 2,53 62,07 7,31 5,65 

2 3,97 14,20 12,50 10,47 9,19 2,21 26,34 8,85 5,95 

3 5,27 0,00 26,46 19,55 6,79 2,81 47,71 8,44 5,44 

4 5,10 16,84 1,11 13,93 24,10 1,72 53,92 61,40 4,55 

5 4,93 0,00 42,66 15,58 21,27 2,65 52,55 42,70 5,42 

6 3,57 11,19 23,07 27,15 7,58 2,31 45,81 8,60 4,60 

7 5,71 3,01 56,71 22,28 34,40 2,75 0,00 27,30 7,43 

8 3,89 1,60 109,76 1,64 4,27 1,87 0,00 7,98 6,79 

9 4,50 3,38 23,31 23,43 33,00 2,99 0,00 31,90 5,82 

10 16,68 1,83 7,88 46,99 8,91 2,52 0,00 8,14 4,79 

11 4,90 4,21 20,75 32,62 29,43 4,53 64,48 32,43 7,07 

12 4,40 2,06 7,13 24,03 8,06 2,59 40,80 8,45 6,02 

13 4,15 2,22 22,97 20,00 7,82 3,47 0,00 7,29 5,74 

14 4,21 2,00 0,77 24,99 5,81 2,29 16,23 6,92 5,59 

15 4,34 2,15 20,35 26,14 7,63 3,37 80,45 8,17 5,52 

16 4,75 2,11 1,21 23,17 5,80 2,31 33,78 6,18 4,86 

17 3,84 2,40 15,29 14,07 8,41 3,54 84,52 7,82 5,48 

18 3,28 1,94 1,24 65,71 7,68 2,34 61,35 8,85 4,71 

19 2,82 1,79 1,33 4,71 8,27 14,79 67,95 11,41 5,18 

20 2,21 1,69 0,50 5,33 5,31 2,75 31,56 8,40 4,85 

21 2,85 1,18 1,13 4,72 9,13 16,87 42,94 15,94 5,76 

22 2,64 1,64 0,44 4,69 4,42 2,86 30,54 6,45 5,00 

23 4,33 2,91 0,92 5,81 8,71 18,33 28,25 17,20 5,59 

24 2,89 1,91 0,42 5,39 5,41 3,62 25,09 7,81 4,74 

25 3,55 0,00 0,51 4,70 7,06 12,59 0,20 8,28 5,06 

26 3,28 14,51 1,37 3,30 7,21 1,44 0,11 7,42 4,89 

27 3,66 0,00 0,29 5,14 7,70 2,63 0,26 7,56 6,25 

28 3,32 15,31 1,44 25,13 7,80 1,62 0,14 8,32 4,71 

29 2,71 0,00 0,33 5,29 8,02 2,73 0,22 8,64 5,65 

30 3,36 15,62 1,28 4,29 7,85 2,22 0,37 9,07 4,93 

31 19,16 3,74 1,48 1,85 21,61 1,82 0,47 8,30 9,00 

32 3,90 1,18 56,18 1,43 51,08 2,72 0,16 0,00 4,23 

33 3,99 3,98 1,14 1,92 5,11 2,99 0,52 7,78 5,64 

34 3,64 1,80 0,00 1,64 0,00 1,75 0,16 0,00 5,00 

35 5,01 4,64 1,05 1,96 7,75 2,17 0,44 7,22 5,79 

36 3,78 1,81 41,33 1,55 0,00 2,48 0,15 0,00 5,30 

37 9,77 1,60 11,68 1,85 7,82 5,45 4,15 9,14 4,62 

38 2,86 1,60 0,00 1,66 0,00 1,75 0,67 0,00 5,21 

39 3,12 1,84 25,99 1,73 8,32 3,93 3,88 9,54 5,48 

40 2,74 1,62 0,00 1,41 0,00 1,93 0,70 0,00 5,07 

41 3,22 1,72 12,84 1,77 8,17 4,27 3,88 7,60 6,72 

42 3,28 1,57 0,00 1,58 0,00 2,18 23,33 0,00 5,11 

43 2,89 2,00 0,00 2,53 5,70 32,27 2,44 10,61 6,80 

44 1,54 1,92 0,00 2,14 0,00 2,92 11,15 0,00 5,03 

45 2,47 1,60 0,00 2,75 12,23 98,87 0,00 15,29 4,64 

46 2,41 1,77 0,00 2,20 0,00 3,54 9,71 0,00 5,05 

47 3,32 2,07 33,08 2,51 9,64 0,00 0,00 7,31 5,55 

48 2,56 1,69 0,00 2,23 0,00 3,73 13,88 0,00 4,94 

49 4,10 9,82 0,28 3,76 5,11 2,11 0,16 5,96 3,27 

50 3,44 5,66 0,64 3,99 9,53 2,39 0,12 10,93 3,89 
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51 2,96 11,94 0,27 3,66 5,69 2,09 0,18 7,16 3,37 

52 3,22 7,55 0,55 3,65 8,74 2,24 0,12 12,19 3,47 

53 2,99 12,31 0,21 4,15 6,01 2,20 0,16 6,01 2,65 

54 3,28 6,26 0,59 4,00 7,70 2,16 0,17 10,57 3,76 

55 3,24 1,60 1,18 1,52 48,13 2,34 0,20 6,85 3,66 

56 3,07 1,30 10,16 1,90 22,65 2,50 0,15 0,00 4,01 

57 3,37 1,63 1,82 1,62 9,56 2,33 0,19 7,29 3,98 

58 3,77 1,69 9,43 1,58 0,00 1,57 0,12 0,00 3,62 

59 3,24 1,78 1,50 1,75 6,70 2,52 0,19 6,37 3,64 

60 3,55 1,80 11,18 1,72 0,00 2,64 0,13 0,00 4,21 

61 3,71 1,38 21,09 1,50 7,16 2,16 0,44 8,14 3,38 

62 2,58 1,55 0,00 1,63 0,00 2,46 3,53 0,00 4,01 

63 3,04 1,47 11,30 1,54 6,25 2,23 0,44 6,68 3,29 

64 2,94 1,47 44,35 1,39 0,00 2,06 2,46 0,00 3,76 

65 2,80 1,52 9,81 1,60 6,88 2,25 0,40 6,47 3,79 

66 3,31 1,58 5,63 1,56 106,46 2,21 0,46 7,25 3,72 

67 2,10 1,72 16,51 2,31 7,30 4,31 10,05 7,67 3,81 

68 2,53 1,68 18,59 3,29 0,00 2,11 0,91 0,00 3,76 

69 2,40 1,41 18,38 2,27 18,89 4,37 9,19 10,20 3,75 

70 2,46 1,52 34,40 2,25 0,00 2,38 1,04 0,00 4,47 

71 2,12 1,60 17,29 2,34 9,49 5,02 11,64 11,21 4,03 

72 2,58 1,91 100,80 2,33 84,90 2,74 1,03 0,00 4,16 

73 3,31 16,65 0,29 3,31 4,41 2,02 0,15 5,58 3,38 

74 3,41 7,11 0,70 3,48 8,41 2,06 0,11 9,56 3,48 

75 3,23 18,03 0,21 3,70 5,30 2,08 0,16 6,73 3,50 

76 3,05 8,04 0,66 3,83 7,94 2,08 0,11 10,38 3,44 

77 3,25 20,35 0,22 4,41 3,66 2,08 0,16 6,79 3,47 

78 3,40 7,94 0,71 4,56 7,79 2,14 0,11 9,88 3,59 

79 3,86 2,22 1,03 1,70 7,39 1,44 0,20 6,90 3,45 

80 4,18 1,81 22,55 1,76 23,44 2,37 0,14 0,00 4,36 

81 3,51 1,66 1,13 1,64 7,31 1,34 0,20 7,61 3,68 

82 3,34 1,59 20,66 1,88 0,00 1,46 0,12 0,00 3,57 

83 3,52 1,77 1,14 1,15 7,13 2,45 0,25 6,61 4,18 

84 3,60 1,78 25,97 1,76 0,00 2,46 0,13 0,00 4,10 

85 3,36 1,40 24,84 1,79 7,50 2,48 1,48 6,54 3,90 

86 3,05 1,40 4,01 1,37 0,00 2,25 0,74 0,00 4,03 

87 3,02 1,63 20,78 1,67 6,18 2,28 1,28 6,60 3,66 

88 3,07 1,44 6,25 1,47 0,00 2,23 0,26 0,00 4,04 

89 3,30 1,77 19,55 1,72 6,59 2,65 1,71 6,00 3,91 

90 3,43 1,54 4,10 1,81 0,00 2,28 0,23 0,00 4,27 

91 2,77 2,13 36,59 2,79 8,97 9,35 0,00 7,22 4,80 

92 3,04 1,76 1,65 2,39 0,00 1,70 48,81 0,00 4,61 

93 2,56 1,78 3,93 3,04 7,40 8,46 66,24 11,19 4,40 

94 2,31 1,73 1,05 2,18 0,00 2,70 47,03 0,00 4,55 

95 2,51 1,71 40,35 2,55 8,15 7,98 68,41 7,98 4,42 

96 2,59 1,74 0,82 2,60 0,00 2,78 64,49 0,00 5,31 

Os valores são resultados de uma média de triplicata e estão expressos em 10-6 cm/s.  

Famot.: famotidina; Furos.: furosemida; Metop.: metoprolol; Montel.: montelukast; Propran.: 

propranolol; Ranit.: ranitidina; Sotal.: sotalol; Verap.: verapamil; Zidov.: zidovudina. 
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APÊNDICE B 

 

Valores de retenção de membrana obtidos para os 96 experimentos de 

PAMPA gerados no ensaio de DOE pelo programa Minitab® 
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Exp. Famot. Furos. Metop. Montel. Propran. Ranit. Sotal. Verap. Zidov. 

1 -0,10 0,00 -0,06 0,72 0,03 -0,06 0,27 -0,02 -0,10 

2 -0,52 0,23 0,30 0,75 -0,02 -0,04 0,06 0,00 -0,13 

3 -0,09 0,00 0,33 0,69 -0,09 -0,08 0,30 -0,11 -0,14 

4 -0,09 0,24 0,31 0,74 -0,02 -0,04 0,30 -0,05 -0,11 

5 -0,27 -0,05 0,32 0,70 0,20 -0,13 0,26 -0,05 -0,11 

6 -0,08 0,22 0,27 0,68 -0,09 -0,06 0,30 -0,09 -0,12 

7 -0,16 0,15 0,10 -0,12 -0,05 -0,07 0,27 -0,03 -0,09 

8 -0,14 0,35 0,25 -0,03 -0,04 -0,08 0,26 -0,05 -0,13 

9 -0,17 0,01 0,33 0,04 -0,11 -0,12 0,28 -0,13 -0,15 

10 -0,08 0,14 0,21 0,02 -0,01 -0,06 0,28 -0,11 -0,15 

11 -0,10 -0,03 0,24 0,07 0,10 -0,13 0,29 -0,09 -0,10 

12 -0,13 0,22 0,28 -0,06 -0,07 -0,13 0,29 -0,14 -0,13 

13 0,03 -0,48 0,11 0,70 0,02 -0,21 0,38 0,04 0,02 

14 0,07 0,33 0,29 0,78 0,12 0,12 0,37 0,13 0,02 

15 0,07 -0,25 0,50 0,69 0,03 0,09 0,28 0,03 0,04 

16 0,04 0,35 0,49 0,38 0,30 0,15 0,30 0,14 0,04 

17 0,08 -0,31 0,50 0,71 0,37 0,12 0,25 0,19 0,05 

18 0,04 0,30 0,41 0,69 0,09 0,12 0,40 0,04 0,02 

19 -0,03 -0,15 0,33 0,34 0,13 0,11 0,40 0,06 0,02 

20 -0,01 0,34 0,43 0,54 0,10 0,13 0,32 0,15 0,02 

21 0,03 -0,19 0,46 0,39 0,03 0,09 0,41 0,02 0,02 

22 0,10 0,36 0,39 0,50 0,31 0,14 0,44 0,14 0,05 

23 0,04 -0,14 0,47 0,44 0,42 0,13 0,41 0,20 0,01 

24 0,03 0,35 0,42 0,33 0,09 0,08 0,42 0,05 -0,02 

25 -0,07 -0,02 0,15 0,21 0,21 -0,05 0,26 0,22 -0,11 

26 -0,15 0,11 0,03 0,10 0,36 -0,10 0,27 0,05 -0,12 

27 -0,09 0,00 0,30 0,08 0,15 -0,05 0,25 -1,13 -0,10 

28 -0,11 -0,01 0,21 0,09 -0,03 -0,08 0,29 -0,02 -0,09 

29 -0,16 -0,02 0,31 0,25 0,19 -0,09 0,28 0,30 -0,17 

30 -0,14 -0,02 0,19 0,05 -0,08 -0,09 0,13 0,07 -0,16 

31 -0,19 -0,05 0,29 0,08 0,17 -0,17 0,20 0,16 -0,21 

32 -0,14 0,11 0,19 -0,03 0,31 -0,08 0,28 -0,01 -0,16 

33 -0,21 -0,05 0,23 0,04 -0,08 -0,09 0,26 0,17 -0,14 

34 -0,20 -0,08 0,12 -0,05 -0,01 -0,50 0,07 -0,03 -0,16 

35 -0,24 -0,03 0,32 0,02 0,13 -0,10 0,23 0,22 -0,15 

36 -0,16 -0,04 0,22 -0,03 0,02 -0,10 0,28 0,03 -0,27 

37 0,02 0,14 0,23 0,70 0,33 0,21 0,30 0,25 0,02 

38 0,00 0,29 0,23 0,61 0,28 0,09 0,24 0,03 0,03 

39 0,09 0,12 0,46 0,61 0,32 0,05 0,35 0,21 0,00 

40 -0,01 0,15 0,13 0,65 -0,44 0,08 0,40 -0,10 0,02 

41 -0,01 0,07 0,52 0,64 0,36 0,09 0,40 0,35 -0,01 

42 0,01 0,15 -0,09 0,66 0,04 0,13 0,41 0,10 -0,01 

43 -0,01 0,16 0,41 0,46 0,22 0,11 0,37 0,24 -0,20 

44 -0,01 0,25 0,14 0,31 0,31 0,11 0,39 0,02 0,00 

45 0,08 0,12 0,44 0,44 0,18 0,08 0,26 0,19 -0,02 

46 -0,01 0,16 0,00 0,36 -0,07 0,09 0,36 -0,03 -0,01 

47 -0,05 0,08 0,14 0,38 0,23 -0,02 0,40 0,23 -0,07 

48 0,00 0,14 -0,04 0,44 0,03 0,11 0,43 0,10 -0,02 

49 -0,08 -0,08 0,24 0,70 0,50 -0,02 0,21 0,55 -0,08 

50 -0,08 -0,05 -0,01 0,76 -0,21 0,00 -0,08 0,09 -0,08 
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51 -0,14 -0,03 0,21 0,72 0,52 -0,08 0,04 0,51 -0,09 

52 -0,12 -0,06 0,16 0,65 0,07 -0,02 0,28 0,06 -0,08 

53 -0,08 -0,06 0,65 0,26 0,60 -0,09 -0,10 0,53 -0,12 

54 -0,10 -0,05 -0,23 0,66 0,07 -0,01 0,27 0,08 -0,11 

55 -0,17 -0,10 0,04 0,21 0,47 -0,04 0,21 0,46 -0,10 

56 -0,10 -0,11 0,05 0,12 0,08 -0,05 0,22 0,06 -0,12 

57 -0,18 -0,07 0,22 0,20 0,52 -0,11 0,25 0,48 -0,13 

58 -0,09 -0,13 0,09 0,05 -0,05 -0,04 0,26 0,07 -0,09 

59 -0,12 -0,06 0,19 0,11 0,46 -0,10 0,20 0,48 -0,15 

60 -0,11 -0,09 0,02 0,05 0,45 -0,16 0,23 0,46 -0,11 

61 0,12 0,10 0,36 0,85 0,51 0,05 0,30 0,49 0,02 

62 0,08 0,10 0,06 0,67 0,11 0,19 0,36 -0,03 0,01 

63 0,09 0,14 0,16 0,61 0,53 0,17 0,31 0,45 0,04 

64 0,08 0,16 0,05 0,60 0,18 0,18 0,44 -0,01 0,01 

65 0,09 0,13 0,43 0,81 0,71 0,12 0,20 0,58 0,05 

66 0,05 0,09 0,00 0,85 -0,02 0,18 0,36 0,00 0,06 

67 0,03 0,13 0,18 0,49 0,51 0,12 0,30 0,50 0,06 

68 -0,03 0,04 -0,33 0,44 0,10 0,16 0,38 0,04 0,01 

69 0,06 0,15 0,19 0,43 0,58 0,17 0,34 0,49 0,02 

70 0,05 0,14 -0,31 0,47 0,23 0,14 0,45 0,01 0,05 

71 0,03 0,13 0,30 0,57 0,59 0,12 0,30 0,57 -0,01 

72 0,05 0,13 -0,10 0,34 0,03 0,16 0,35 -0,01 0,01 

73 -0,18 -0,07 0,31 0,74 0,60 -0,03 -1,94 0,57 -0,14 

74 -0,06 -0,04 0,20 0,77 0,10 0,26 0,31 0,13 -0,09 

75 -0,13 -0,02 0,26 0,68 0,64 -0,01 -0,58 0,50 -0,09 

76 -0,07 -0,07 0,19 0,71 0,17 0,16 0,25 0,08 -0,10 

77 -0,10 -0,06 0,34 0,75 0,59 0,01 -0,50 0,58 -0,10 

78 -0,25 -0,06 0,19 0,70 0,14 0,17 0,28 0,11 -0,14 

79 -0,16 -0,09 0,24 0,52 0,61 -0,01 -0,07 0,55 -0,16 

80 -0,07 -0,05 0,16 0,54 0,10 0,10 0,24 0,13 -0,15 

81 -0,13 -0,07 0,02 0,64 0,39 0,00 -0,18 0,49 -0,15 

82 -0,10 -0,09 0,03 0,66 0,17 0,04 0,05 0,15 -0,13 

83 -0,10 -0,08 0,22 0,57 0,45 0,02 -0,06 0,54 -0,19 

84 -0,16 -0,06 0,11 0,63 0,15 0,08 0,06 0,13 -0,19 

85 0,08 0,20 0,05 0,77 0,64 0,03 -1,01 0,53 0,04 

86 0,12 0,09 -0,18 0,76 -0,23 0,30 0,09 -0,05 0,00 

87 0,35 0,15 0,24 0,75 0,58 -0,06 -1,15 0,43 0,02 

88 0,11 0,07 0,12 0,77 0,07 0,34 0,33 -0,06 0,02 

89 0,05 0,08 0,31 0,76 0,52 -0,06 -1,71 0,55 -0,01 

90 0,07 0,08 -0,33 0,75 -0,07 0,38 0,15 0,09 0,01 

91 0,11 0,13 0,15 0,74 0,59 0,11 -0,69 0,51 0,04 

92 0,12 0,12 0,13 0,73 0,11 0,31 0,42 -0,06 0,05 

93 0,34 0,18 0,26 0,74 0,55 0,04 -0,46 0,45 -0,02 

94 0,08 0,12 0,01 0,75 0,18 0,37 0,40 -0,01 -0,03 

95 0,01 0,07 0,26 0,70 0,53 0,04 -0,44 0,45 -0,01 

96 0,06 0,08 0,00 0,72 0,19 0,35 0,47 0,01 0,03 

Os valores são resultados de uma média de triplicata. 
Famot.: famotidina; Furos.: furosemida; Metop.: metoprolol; Montel.: montelukast; Propran.: 
propranolol; Ranit.: ranitidina; Sotal.: sotalol; Verap.: verapamil; Zidov.: zidovudina; Exp.: 
Experimento do DOE. 
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APÊNDICE C 

 

Coeficientes de regressão linear, R2, obtidos entre a permeabilidade 

gerada pelos diferentes experimentos de PAMPA e os dados extraídos da 

literatura: PM, PSA, ASM, logP, HBD, VM, FA%, Peff e permeabilidade em 

cultura de células Caco-2  
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Experimento 
DOE 

Coeficiente de regressão linear (R
2
) 

PM PSA ASM logP HBD VM FA% Peff Caco-2 

1 0,003 0,114 0,005 0,004 0,009 0,000 0,309 0,005 0,236 

2 0,016 0,075 0,003 0,002 0,009 0,018 0,266 0,009 0,081 

3 0,003 0,127 0,007 0,005 0,015 0,000 0,340 0,021 0,191 

4 0,034 0,102 0,133 0,094 0,133 0,092 0,302 0,858 0,006 

5 0,002 0,351 0,073 0,051 0,174 0,046 0,776 0,532 0,139 

6 0,011 0,115 0,032 0,050 0,015 0,010 0,341 0,001 0,131 

7 0,001 0,420 0,079 0,146 0,166 0,084 0,704 0,146 0,488 

8 0,066 0,119 0,005 0,002 0,023 0,005 0,208 0,005 0,120 

9 0,122 0,463 0,330 0,456 0,295 0,354 0,861 0,647 0,437 

10 0,679 0,001 0,477 0,464 0,002 0,414 0,017 0,024 0,021 

11 0,015 0,280 0,098 0,113 0,110 0,064 0,851 0,747 0,333 

12 0,035 0,073 0,056 0,057 0,013 0,033 0,712 0,631 0,367 

13 0,148 0,221 0,231 0,312 0,090 0,252 0,386 0,013 0,255 

14 0,440 0,045 0,358 0,388 0,024 0,335 0,090 0,626 0,013 

15 0,003 0,063 0,001 0,001 0,004 0,001 0,443 0,039 0,251 

16 0,083 0,031 0,080 0,077 0,003 0,050 0,053 0,512 0,027 

17 0,033 0,042 0,007 0,010 0,001 0,023 0,593 0,097 0,378 

18 0,245 0,053 0,213 0,232 0,014 0,168 0,285 0,769 0,073 

19 0,048 0,026 0,012 0,027 0,005 0,030 0,012 0,157 0,016 

20 0,014 0,031 0,000 0,003 0,010 0,004 0,230 0,825 0,001 

21 0,028 0,055 0,000 0,008 0,041 0,004 0,035 0,275 0,025 

22 0,023 0,018 0,005 0,012 0,003 0,012 0,118 0,710 0,000 

23 0,004 0,058 0,012 0,000 0,081 0,003 0,009 0,238 0,076 

24 0,008 0,029 0,000 0,002 0,011 0,001 0,128 0,699 0,000 

25 0,031 0,036 0,081 0,041 0,137 0,121 0,000 0,094 0,008 

26 0,006 0,025 0,004 0,012 0,000 0,002 0,001 0,009 0,015 

27 0,093 0,046 0,134 0,151 0,117 0,290 0,164 0,591 0,100 

28 0,633 0,005 0,372 0,575 0,017 0,364 0,003 0,017 0,014 

29 0,120 0,107 0,203 0,233 0,207 0,356 0,252 0,694 0,095 

30 0,021 0,014 0,001 0,034 0,003 0,001 0,003 0,025 0,025 

31 0,046 0,061 0,065 0,071 0,146 0,077 0,004 0,034 0,185 

32 0,186 0,292 0,050 0,002 0,028 0,050 0,364 0,000 0,850 

33 0,009 0,008 0,014 0,008 0,046 0,066 0,068 0,641 0,023 

34 0,003 0,549 0,128 0,174 0,214 0,066 0,945 0,374 0,343 

35 0,001 0,008 0,001 0,000 0,003 0,003 0,059 0,387 0,041 

36 0,080 0,063 0,018 0,013 0,005 0,015 0,117 0,036 0,087 
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37 0,094 0,012 0,005 0,059 0,004 0,022 0,159 0,139 0,123 

38 0,007 0,414 0,133 0,152 0,117 0,056 0,984 0,421 0,383 

39 0,094 0,247 0,001 0,000 0,099 0,000 0,458 0,036 0,231 

40 0,016 0,418 0,159 0,182 0,114 0,086 0,994 0,444 0,401 

41 0,178 0,312 0,012 0,003 0,185 0,000 0,664 0,153 0,412 

42 0,074 0,005 0,070 0,099 0,017 0,084 0,976 0,405 0,370 

43 0,002 0,005 0,002 0,003 0,075 0,006 0,055 0,002 0,106 

44 0,061 0,014 0,086 0,097 0,006 0,062 0,719 0,462 0,399 

45 0,005 0,007 0,000 0,006 0,045 0,000 0,077 0,035 0,074 

46 0,061 0,045 0,103 0,136 0,023 0,078 0,812 0,437 0,388 

47 0,069 0,184 0,002 0,000 0,048 0,001 0,384 0,008 0,281 

48 0,063 0,016 0,080 0,112 0,017 0,076 0,803 0,420 0,375 

49 0,062 0,079 0,005 0,029 0,011 0,002 0,019 0,012 0,073 

50 0,073 0,044 0,116 0,166 0,106 0,133 0,208 0,607 0,027 

51 0,045 0,026 0,006 0,043 0,001 0,004 0,000 0,025 0,055 

52 0,082 0,023 0,117 0,157 0,097 0,121 0,172 0,567 0,000 

53 0,046 0,028 0,003 0,043 0,001 0,000 0,005 0,002 0,036 

54 0,113 0,019 0,142 0,183 0,097 0,158 0,162 0,587 0,000 

55 0,064 0,172 0,018 0,005 0,026 0,015 0,173 0,073 0,675 

56 0,171 0,210 0,077 0,002 0,012 0,060 0,212 0,001 0,965 

57 0,004 0,095 0,009 0,027 0,084 0,025 0,304 0,521 0,304 

58 0,072 0,004 0,060 0,072 0,030 0,044 0,003 0,145 0,018 

59 0,001 0,046 0,025 0,033 0,080 0,054 0,242 0,631 0,142 

60 0,082 0,000 0,056 0,061 0,008 0,035 0,009 0,144 0,021 

61 0,055 0,193 0,000 0,001 0,064 0,000 0,453 0,047 0,244 

62 0,039 0,313 0,174 0,242 0,132 0,124 0,961 0,454 0,408 

63 0,046 0,227 0,003 0,007 0,106 0,007 0,637 0,169 0,338 

64 0,082 0,082 0,015 0,011 0,008 0,016 0,133 0,030 0,095 

65 0,054 0,257 0,002 0,009 0,135 0,009 0,733 0,232 0,453 

66 0,081 0,193 0,027 0,003 0,023 0,024 0,179 0,047 0,742 

67 0,146 0,388 0,002 0,001 0,145 0,004 0,569 0,074 0,289 

68 0,044 0,050 0,009 0,005 0,004 0,005 0,081 0,060 0,066 

69 0,160 0,533 0,004 0,004 0,164 0,006 0,726 0,162 0,774 

70 0,072 0,076 0,014 0,008 0,009 0,011 0,123 0,035 0,089 

71 0,112 0,463 0,001 0,002 0,217 0,000 0,738 0,221 0,299 

72 0,174 0,315 0,041 0,000 0,036 0,042 0,388 0,000 0,817 

73 0,012 0,091 0,008 0,002 0,018 0,014 0,040 0,017 0,103 

74 0,057 0,012 0,068 0,121 0,056 0,072 0,133 0,439 0,008 
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75 0,016 0,066 0,003 0,007 0,008 0,007 0,022 0,006 0,088 

76 0,085 0,011 0,094 0,152 0,072 0,098 0,127 0,433 0,000 

77 0,027 0,088 0,001 0,008 0,013 0,004 0,039 0,016 0,143 

78 0,120 0,007 0,113 0,178 0,058 0,117 0,104 0,403 0,000 

79 0,003 0,018 0,021 0,029 0,031 0,034 0,189 0,577 0,126 

80 0,205 0,229 0,076 0,007 0,012 0,068 0,294 0,002 0,896 

81 0,005 0,039 0,040 0,045 0,067 0,066 0,257 0,694 0,114 

82 0,066 0,035 0,019 0,016 0,000 0,016 0,081 0,053 0,070 

83 0,003 0,023 0,004 0,007 0,056 0,023 0,193 0,585 0,130 

84 0,075 0,043 0,021 0,018 0,001 0,018 0,087 0,052 0,071 

85 0,082 0,196 0,002 0,000 0,052 0,002 0,373 0,009 0,257 

86 0,098 0,151 0,179 0,232 0,099 0,110 0,142 0,414 0,023 

87 0,070 0,195 0,000 0,000 0,062 0,000 0,400 0,019 0,228 

88 0,088 0,031 0,104 0,123 0,035 0,054 0,010 0,248 0,001 

89 0,090 0,195 0,003 0,000 0,055 0,002 0,390 0,013 0,261 

90 0,045 0,178 0,123 0,167 0,113 0,063 0,177 0,427 0,031 

91 0,079 0,201 0,002 0,000 0,068 0,001 0,281 0,001 0,192 

92 0,063 0,001 0,042 0,059 0,006 0,066 0,695 0,601 0,225 

93 0,056 0,029 0,014 0,028 0,004 0,035 0,263 0,581 0,003 

94 0,063 0,002 0,042 0,058 0,004 0,065 0,804 0,651 0,347 

95 0,146 0,108 0,035 0,042 0,010 0,066 0,290 0,000 0,174 

96 0,061 0,003 0,039 0,054 0,003 0,062 0,877 0,601 0,370 

MÁX 0,679 0,549 0,477 0,575 0,295 0,414 0,994 0,858 0,965 
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ANEXO A  

Informações para membros da  

banca julgadora de mestrado/doutorado
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ANEXO B 

 

Ficha do aluno 
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ANEXO C 

 

Currículo Lattes 
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ANEXO D 

 

Artigo publicado na revista  

Mini-Reviews of Medicinal Chemistry 
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ANEXO E 

 

Artigo aceito para publicação na revista  

European Journal of Pharmaceutical Sciences 
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