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RESUMO 
 
A biodisponibilidade de um fármaco é o fator determinante da eficácia clínica e 
depende principalmente das seguintes etapas: liberação da substância ativa a partir da 
forma farmacêutica e absorção. Assim, o controle da extensão e da velocidade de 
absorção de um fármaco administrado por via oral depende basicamente de dois 
aspectos: solubilidade nos líquidos fisiológicos e permeabilidade através das 
membranas biológicas. Fundamentado nestas características, o Sistema de 
Classificação Biofarmacêutica (SCB) foi proposto como ferramenta que permite a 
classificação dos fármacos e tem como finalidade auxiliar nas bioisenções e na 
predição da biodisponibilidade in vivo. Neste sentido, o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a solubilidade da estavudina e a permeabilidade intestinal de fármacos 
antirretrovirais por meio do modelo de perfusão in situ. Os meios empregados nos 
estudos de solubilidade e dissolução intrínseca foram: água purificada, tampão pH 1,2, 
tampão pH 4,5, tampão pH 6,8 e tampão pH 7,5. Para a determinação da solubilidade 
pelo método do equilíbrio (técnica shake-flask), quantidades conhecidas do fármaco 
foram adicionadas em cada meio até atingir a saturação e esta mistura foi submetida à 
agitação de 150 rpm por 72 horas a 37°C. Para os ensaios de dissolução intrínseca, 
quantidade conhecida de estavudina foi compactada na matriz do aparato de Wood e 
submetida à dissolução em cada meio, sob agitação de 50 rpm a 37°C. A 
determinação da permeabilidade dos antirretrovirais foi realizada empregando o 
modelo de perfusão in situ em ratos machos Wistar. Uma porção do jejuno foi isolada 
e a solução de perfusão (pH 6,5) contendo o fármaco foi perfundida a um fluxo de 0,2 
mL.min-1 a 37°C por 120 minutos. Os resultados obtidos referentes à solubilidade da 
estavudina pelo método do equilíbrio foram (em mg.mL-1): 146,49 (água), 149,22 (pH 
4,5), 139,43 (pH 6,8) e 130,15 (pH 7,5). A determinação da razão dose:solubilidade 
(D:S) em cada meio permitiu a obtenção dos seguintes resultados (em mL): 0,27 
(água), 0,27 (pH 4,5), 0,29 (pH 6,8) e 0,31 (pH 7,5). Tais dados indicaram que este 
fármaco apresenta alta solubilidade nos meios utilizados no estudo, exceto em meio 
pH 1,2, onde a estavudina apresentou instabilidade demonstrada pela presença de 
coloração e odor alterados, inviabilizando a determinação da solubilidade nestas 
condições. Os ensaios de dissolução intrínseca da estavudina permitiram a 
determinação das taxas de dissolução intrínseca (TDI), as quais foram (em 
mg/min/cm²): 2,3570 (água), 2,7389 (pH 1,2), 2,7590 (pH 4,5) e 2,5947 (pH 6,8), 
demonstrando que este fármaco apresenta alta velocidade de dissolução nos meios 
utilizados. Com relação ao estudo de permeabilidade por meio do modelo de perfusão 
in situ, nas condições experimentais empregadas, os resultados obtidos foram (em 
cm.s-1): 3,96 x 10-5 (estavudina), 3,08 x 10-5 (lamivudina) e 4,17 x 10-5 (zidovudina) 
sugerindo que os fármacos estavudina e zidovudina apresentam alta permeabilidade. 
Para a lamivudina não é descartada a possibilidade de ser considerada como fármaco 
de alta permeabilidade, mesmo apresentando resultado ligeiramente abaixo em 
relação aos outros dois antirretrovirais utilizados no estudo.   
 
Palavras-chave: Permeabilidade, Solubilidade, Antirretrovirais, Estavudina; 
Lamivudina, Zidovudina, Perfusão in situ. 
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PERERA, T.M. Evaluation of solubility and intestinal permeability of antiretroviral 
drugs. Biopharmaceutical Classification. São Paulo, 2011. 151p. [Master’s Degree 
Dissertation] - Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo.  
 

ABSTRACT 
 
Drug’s bioavaliability is a determinant factor of clinical efficacy and it depends on the 
following steps: release of active ingredient from the dosage form and absorption. Thus, 
control of extend and rate of absorption of a drug orally administered depends on two 
aspects: the drug solubility in physiological fluids and permeability across biological 
membranes. Based on these characteristics, the Biopharmaceutical Classification 
System (BCS) was proposed as a tool that allows the drug’s classification and it assists 
in biowaiver and in vivo bioavailability prediction. The aim of this study was to evaluate 
stavudine solubility and intestinal permeability of antiretroviral drugs through the in situ 
perfusion model. The means employed in the solubility studies and intrinsic dissolution 
were: purified water, buffer pH 1.2, buffer pH 4.5, buffer pH 6.8 and buffer pH 7.5. For 
solubility study by equilibrium method (shake-flask technique), known amounts of the 
drug were added in each media to reach saturation and the mixture was subjected to 
agitation of 150 rpm for 72 hours at 37°C. For intrinsic dissolution test, known amount 
of stavudine has been compressed in the matrix of Wood’s apparatus and subjected to 
dissolution in each media with agitation of 50 rpm at 37°C. Permeability evaluation of 
antiretroviral drugs was performed using the in situ perfusion model in male Wistar rats.  
A portion of jejunum was isolated and perfusion solution (pH 6.5) with the drug was 
perfused at 0.2 mL/min at 37°C for 120 minutes. Results of stavudine solubility by 
equilibrium method were (in mg/mL): 146.49 (water), 149.22 (pH 4.5), 139.43 (pH 6.8) 
and 130.15 (pH 7.5). Dose:solubility (D:S) ratio determinations allowed to obtain the 
following results (in mL): 0.27 (water), 0.27 (pH 4.5), 0.29 (pH 6.8) and 0.31 (pH 7.5). 
These results indicate that stavudine has high solubility in the means employed in this 
study, except in buffer pH 1.2, where stavudine showed instability demonstrated by 
presence of stain and odor changed, which prevented the determination of solubility in 
these conditions. The intrinsic dissolution study allowed the determination of intrinsic 
dissolution rates (IDR), which were (in mg/min/cm²): 2.3570 (water), 2.7389 (pH 1.2), 
2.7590 (pH 4.5) and 2.5947 (pH 6.8), demonstrating that this drug has a high 
dissolution rate in each media used. In permeability study through the in situ perfusion 
model, under experimental conditions adopted, the results obtained were (in cm/s): 
3.96 x 10-5 (stavudine), 3.08 x 10-5 (lamivudine) and 4.17 x 10-5 (zidovudine), 
suggesting that stavudine and zidovudine have high permeability. It’s possible that 
lamivudine might be considered high permeability drug, although its effective 
permeability result was slightly lower compared to effective permeability of stavudine 
and zidovudine.  
 
Keywords: Permeability, Solubility, Antiretrovirals, Stavudine, Lamivudine, Zidovudine, 
in situ Perfusion.     
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1. INTRODUÇÃO 
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A biodisponibilidade corresponde a uma propriedade biológica e é definida 

como a velocidade e a extensão pelas quais um fármaco é absorvido a partir de 

uma forma farmacêutica e se torna disponível no sítio de ação (UNITED STATES, 

2003). Para um medicamento administrado por via oral, esta propriedade 

depende principalmente da liberação/dissolução do fármaco a partir da forma 

farmacêutica nos líquidos do trato gastrintestinal (TGI) e da absorção do mesmo 

através da parede do TGI, parâmetros estes relacionados às propriedades de 

solubilidade e permeabilidade. Além destes fatores, são também determinantes 

da adequada biodisponibilidade oral de um fármaco os seguintes aspectos: 

estabilidade química da substância nos líquidos do TGI, resistência à degradação 

enzimática e ao metabolismo pré-sistêmico, características farmacocinéticas que 

determinam a distribuição, metabolização e eliminação. De forma resumida, pode-

se afirmar que a biodisponibilidade oral depende de três parâmetros 

fundamentais: fração da dose absorvida, fração do fármaco que resiste ao 

metabolismo na parede intestinal e fração do fármaco que resiste ao metabolismo 

hepático (SMITH, 1996; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; CAO et al., 

2006; DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008; DAHAN; AMIDON, 2009).   

Considerando que a permeação ocorre somente após a solubilização do 

fármaco, os processos de desintegração da forma farmacêutica sólida, liberação e 

dissolução são fundamentais e determinantes da etapa seguinte: a absorção. A 

solubilidade das partículas da substância pode ser influenciada pelos seguintes 

aspectos: i) em relação ao fármaco: características moleculares, constantes de 

ionização, lipossolubilidade, tamanho e forma das partículas, ii) em relação às 

propriedades farmacêuticas: excipientes, forma farmacêutica e tecnologia de 

fabricação, iii) em relação aos fatores fisiológicos do TGI: pH do meio de 

dissolução, presença de enzimas, presença de sais biliares, motilidade do TGI, 

tempo de esvaziamento gástrico, presença de alimentos e, sobretudo, superfície 

de absorção e mecanismos de transporte envolvidos nos processos de 

permeabilidade dos fármacos (GRASS, 1997). 

Os principais mecanismos descritos na literatura envolvidos nos processos 

de permeabilidade de fármacos são: transporte passivo transcelular (ocorre 

através das membranas dos enterócitos), transporte passivo paracelular (entre os 

enterócitos, pelos espaços intercelulares), transporte ativo (pela atuação de 

proteínas transportadoras de influxo ou efluxo) e transporte por endocitose (ocorre 
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pela formação de vesículas formadas a partir da membrana plasmática, 

envolvendo partículas). Geralmente, o transporte intestinal do fármaco envolve 

mais de um mecanismo de permeação e depende das características de 

solubilidade e permeabilidade do mesmo (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 

2000; COOK; SHENOY, 2003; DEL AMO; HEIKKINEN; MÖNKKÖNEN, 2009). 

Destacando as propriedades de solubilidade e permeabilidade intestinal 

dos fármacos, o Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) foi proposto 

como ferramenta para auxiliar na predição da biodisponibilidade in vivo e permitir, 

desta forma, o adequado desenvolvimento de novos compostos, de formulações e 

de novos sistemas de liberação de fármacos (AMIDON et al., 1995). O SCB 

também vem sendo aplicado nas bioisenções, ou seja, nas isenções de estudos 

de bioequivalência para alguns medicamentos genéricos, facilitando, desta forma, 

o registro destes produtos (UNITED STATES, 2000; EUROPEAN MEDICINES 

AGENCY, 2001; BRASIL, 2011a). 

Com a criação do SCB, tornou-se imperativo a investigação por métodos 

ou modelos mais apropriados para a determinação da solubilidade e da 

permeabilidade dos fármacos que permitam resultados mais próximos daqueles 

obtidos em condições fisiológicas ou, mais especificamente, in vivo. Para a 

determinação da solubilidade de um fármaco, os métodos preconizados pela FDA 

são: método do equilíbrio (técnica shake-flask) e métodos potenciométricos. 

Procedimentos como titulação podem ser usados mediante justificativa que 

suporte que tais métodos possam prever a solubilidade em equilíbrio da 

substância teste (UNITED STATES, 2000). 

A utilização do método de dissolução intrínseca também pode auxiliar na 

caracterização da solubilidade de um fármaco. A taxa de dissolução e a 

solubilidade são de grande importância nos casos de pré-formulação de formas 

farmacêuticas (YU et al., 2002; YU et al., 2004; ZAKERI-MILANI et al., 2009).  

Para o estudo de permeabilidade intestinal, diversos modelos têm sido 

atualmente empregados com o objetivo de caracterizar a permeabilidade de uma 

substância ativa, dentre eles: modelos in vitro e ex vivo que empregam 

membranas artificiais paralelas, culturas celulares e segmentos intestinais de 

animais, modelos in vivo que contemplem os estudos farmacocinéticos em 

animais ou em seres humanos, modelos in silico que empregam programas 

computacionais para a previsão da permeabilidade de fármacos e, finalmente, 
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modelos in situ que consistem na perfusão do fármaco em determinados trechos 

do intestino. Este último descrito na literatura como técnica de perfusão in situ tem 

se destacado como um procedimento cada vez mais utilizado para prever a 

absorção de fármacos de administração oral em seres humanos por apresentar 

inúmeras vantagens em relação aos demais métodos (BALIMANE; CHONG; 

MORRISON, 2000; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009). 

Neste contexto, o presente trabalho teve como proposta avaliar a 

solubilidade da estavudina e a permeabilidade intestinal dos antirretrovirais 

estavudina, lamivudina e zidovudina por meio do modelo de perfusão in situ. 

Estes fármacos apresentam semelhanças estruturais e são amplamente 

empregados na farmacoterapia de pacientes infectados pelo vírus HIV, além de 

fazerem parte do programa nacional de combate à Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (Aids) do ministério da saúde. Porém, a escassez e/ou a divergência de 

dados relacionados às características de solubilidade e permeabilidade destes 

fármacos levaram ao desenvolvimento do presente trabalho.  
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2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo geral 

 

O presente trabalho teve como objetivo a determinação da solubilidade da 

estavudina e da permeabilidade intestinal de fármacos antirretrovirais (estavudina, 

lamivudina e zidovudina) por meio do modelo de perfusão in situ.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

i. Determinação da solubilidade da estavudina, conforme o Sistema de 

Classificação Biofarmacêutica (SCB), utilizando o método do equilíbrio 

(técnica shake-flask). 

ii. Determinação da dissolução intrínseca da estavudina. 

iii. Padronização da técnica para a determinação da permeabilidade em 

segmentos intestinais de ratos da linhagem Wistar, por meio do modelo 

de perfusão in situ.  

iv. Determinação da permeabilidade efetiva dos fármacos estavudina, 

lamivudina e zidovudina empregando o modelo de perfusão in situ. 

v. Desenvolvimento do método analítico espectrofotométrico para a 

quantificação da estavudina nos estudos de solubilidade e dissolução 

intrínseca. 

vi. Desenvolvimento do método analítico cromatográfico para a 

quantificação dos fármacos estavudina, lamivudina e zidovudina nos 

estudos de permeabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. REVISÃO DA LITERATURA 
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3.1. Absorção de fármacos administrados por via oral 

 

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 

(BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; LENNERNAS; ABRAHAMSSON, 2005; 

DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008).  

A eficácia e segurança de um fármaco administrado por via oral estão 

relacionadas à biodisponibilidade, que é uma propriedade biológica referente à 

extensão e à taxa de absorção. A absorção oral está relacionada ao processo de 

liberação do fármaco a partir da forma farmacêutica (dissolução/solubilidade) nos 

líquidos corpóreos e à permeabilidade da substância ativa através das 

membranas biológicas. Portanto, as etapas de solubilidade e permeabilidade são 

fundamentais para o processo de absorção (CUSTODIO; WU; BENET, 2008).  

Dados provenientes de estudos de biodisponibilidade podem fornecer uma 

estimativa da fração absorvida do fármaco, da sua distribuição e eliminação 

(UNITED STATES, 2003). Estes estudos são realizados tanto para a aprovação 

de um novo princípio ativo (registro de um novo produto) como para a aprovação 

e registro de uma nova formulação, ou, ainda, para o registro dos medicamentos 

genéricos e similiares. Os ensaios de biodisponibilidade relativa ou 

bioequivalência, empregados na análise comparativa dos produtos candidatos a 

genéricos e similares com os respectivos produtos de referência, permitem 

avaliar, em condições pré-estabelecidas, a concentração plasmática do fármaco 

em função do tempo para um medicamento teste e um medicamento referência 

(KANO et al., 2005; BRASIL, 2006; ARMANDO, 2008; SERRA et al., 2008).   

A maioria dos fármacos destinados à administração por via oral é absorvida 

no intestino delgado, principalmente no duodeno e na porção proximal do jejuno.  

O intestino delgado representa 60% do trato gastrintestinal (TGI) e é dividido em 

três importantes porções: duodeno, jejuno e íleo. Cerca de 90% dos processos de 

absorção acontecem no intestino delgado, uma vez que sua superfície apresenta 

projeções conhecidas como vilosidades, as quais são dotadas de 

microvilosidades responsáveis por aumentar a área de superfície absortiva, 

tornando a absorção mais eficiente (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; 

DESESSO; JACOBSON, 2001). 
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Ao longo do TGI é observado um gradiente de pH em diferentes regiões 

em função dos aspectos fisiológicos envolvidos nos processos de digestão. No 

estado de jejum, o estômago apresenta uma faixa de pH de 1,0 a 2,0 e no 

duodeno o pH aumenta para uma faixa de 4,0 a 5,4 em função da presença de 

íons bicarbonato secretados através do ducto pancreático. Entre o jejuno proximal 

e o íleo distal, o pH se eleva de forma gradual para uma faixa de 4,4 a 8,0. Assim, 

a hipótese de partição pelo pH prevê que a absorção de fármacos ionizáveis 

podem ser local-específica (AVDEEF, 2003; ASHFORD, 2005a). O Quadro 3.1 

apresenta os valores de pH nas porções do TGI em indivíduos normais nos 

estados de jejum e após a ingestão de alimentos. 

A parede intestinal é composta por quatro camadas: camada serosa, 

camada muscular externa, submucosa e mucosa intestinal. Esta última, por sua 

vez, é composta por uma monocamada celular superficial, membrana basal, 

lâmina própria e lâmina muscular da mucosa. A porção superficial é formada por 

diversos tipos celulares, mas principalmente por células colunares conhecidas 

como enterócitos (ou células absortivas) (DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 

2008).  

Os enterócitos são as células responsáveis pela absorção de substâncias 

no TGI e apresentam grande capacidade absortiva em função da presença de 

microvilosidades em sua superfície. Estas células são polarizadas, ou seja, estão 

organizadas de modo a apresentarem uma porção apical (voltada para o lúmen 

intestinal) e outra basolateral (voltada para os vasos sanguíneos), conforme 

demonstrado na Figura 3.1. Os enterócitos formam uma monocamada celular e 

são unidos por junções intercelulares (BALIMANE, CHONG, MORRISON, 2000; 

AVDEEF, 2003).  

As junções intercelulares (também conhecidas como junções íntimas) 

apresentam poros que permitem a difusão de moléculas pequenas, hidrofílicas e 

polares através do espaço paracelular (entre as células), o qual apresenta 

variações ao longo do intestino. Assim, as junções intercelulares, juntamente com 

as características lipídicas das membranas e a camada de água estacionária, 

formam as principais barreiras físicas à passagem de moléculas (ARTURSSON; 

UNGELL; LÖFROTH, 1993; AVDEEF, 2003; DEFERME; ANNAERT; 

AUGUSTIJNS, 2008).  

 



10 
 

 

Quadro 3.1: Valores de pH nas porções do TGI em indivíduos normais nos 

estados de jejum e após a ingestão de alimentos  

local do TGI 

pH 

jejum 
após a ingestão de 

alimentos 

estômago 1,0-2,0 2,0-5,0 

duodeno 4,0-5,4 4,9-5,9 

jejuno 4,4-6,5 5,2-6,0 

íleo 6,8-8,0 6,8-7,8 

cólon 5,5-7,0 6,5-8,0 

Fonte: AVDEEF, 2003; ASHFORD, 2005a. 

 

 

 

 

Figura 3.1: Representação da monocamada de enterócitos indicando o lado 

apical, lado basolateral  e junções intercelulares 

 

 

Os processos de absorção de fármacos dependem de inúmeros fatores 

que interferem na velocidade e na extensão de absorção, tais como: físico-

químicos, fatores inerentes à forma farmacêutica e formulação, além de fatores 
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fisiológicos (GRASS, 1997; MARTINEZ; AMIDON, 2002; DEFERME; ANNEART; 

AUGUSTINJS, 2008; GRIFFIN; O’DRISCOLL, 2008; KARALIS et al., 2008; 

VOLPE, 2010). 

Os fatores físico-químicos estão relacionados às características intrínsecas 

do fármaco, tais como: solubilidade, Log-P, pKa, taxa de dissolução, formação de 

pontes de hidrogênio, peso e tamanho moleculares e área de superfície polar 

(GRASS, 1997; DRESSMAN et al., 1998; MARTINEZ; AMIDON, 2002; 

DEFERME; ANNAERT; AGUSTIJNS, 2008; GRIFFIN; O’DRISCOLL, 2008).  

Fatores relacionados à forma farmacêutica e formulação também podem 

afetar a absorção de um fármaco e incluem: tipo de forma farmacêutica, presença 

de promotores de absorção nas formulações, taxas de desintegração e dissolução 

da forma farmacêutica, mecanismos de liberação de fármacos no processo de 

dissolução e influência dos excipientes presentes na formulação (DRESSMAN et 

al., 1998; DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008; GRIFFIN; O’DRISCOLL, 

2008; KARALIS et al., 2008).  

A solubilidade do fármaco em meios fisiológicos é de suma importância 

para que a absorção ocorra, uma vez que este parâmetro depende da substância 

adequadamente solubilizada nos fluidos intestinais. Existem fatores que 

interferem diretamente na solubilidade do fármaco no TGI, tais como: pH do meio 

de dissolução, pKa do fármaco, polimorfismo, tamanho das partículas,  taxa de 

dissolução e forma farmacêutica. No TGI, os sais biliares podem favorecer a 

dissolução de fármacos de natureza hidrofóbica, tais como colesterol e fármacos 

altamente lipofílicos, aumentado a biodisponibilidade dos mesmos (CHARMAN et 

al., 1997). Uma vez solubilizado, o fármaco estará livre para permear a membrana 

intestinal e, desta forma, ser absorvido dependendo apenas dos fatores que 

interferem na permeação (HINTZ; JOHNSON, 1989; PRISTA; ALVES; 

MORGADO, 1995; GRASS, 1997; MARTINEZ; AMIDON, 2002; RAW et al., 2004; 

ASHFORD, 2005b). 

Os fatores fisiológicos relacionam-se com as características in vivo e são 

altamente variáveis, podendo haver diferenças inter e intraindividuais. São eles: 

esvaziamento gástrico, motilidade intestinal, área de superfície da membrana 

intestinal, mecanismos de transporte envolvidos, presença de sais biliares, 

secreções intestinais e enzimas, alterações do pH do meio (podendo 

comprometer a solubilização ou promover a degradação), metabolismo pré-
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hepático no enterócito, expressão de transportadores de influxo e efluxo, 

suprimento sanguíneo intestinal e vasos linfáticos no TGI, conteúdo e composição 

luminal (GRAS, 1997; MARTINEZ; AMIDON, 2002; CUSTODIO; WU; BENET, 

2008; DEFERME; ANNAERT; AGUSTIJNS, 2008; GRIFFIN; O’DRISCOLL, 2008; 

KARALIS et al., 2008).   

Além dos fatores acima citados que interferem na absorção, o fármaco 

deverá superar as barreiras bioquímicas e físicas.  

Na superfície da parede intestinal, a presença de enzimas metabolizadoras 

constitui uma importante barreira bioquímica à absorção de fármacos e podem 

estar relacionadas à microflora presente ao longo do TGI ou a enzimas presentes 

nos fluidos luminais. Fármacos que são pouco ou incompletamente absorvidos 

pela mucosa intestinal estão mais expostos às enzimas, favorecendo o 

metabolismo pré-sistêmico e, com isso, poderá haver alterações na 

biodisponibilidade destas substâncias. As principais enzimas presentes na 

superfície da mucosa pertencem à subfamília CYP3A, pois estas são expressas 

em altos níveis nas microvilosidades dos enterócitos (KIVISTÖ et al., 1996; 

WACHER; SALPHATI; BENET, 2001; DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 

2008). 

Além da barreira bioquímica, a camada de água estacionária (CAE) 

constitui uma importante barreira física à absorção intestinal de substâncias. Esta 

camada limita a difusão passiva de fármacos juntamente com a presença de 

muco e células na parede intestinal (LARHED et al., 1997; MUDRA; 

BORCHARDT, 2010). 

As microvilosidades dos enterócitos apresentam glicoproteínas (glicocálice) 

que se projetam em direção ao fluido luminal. Células caliciformes presentes na 

monocamada intestinal são responsáveis por produzir a camada de muco que 

reveste o glicocálice (AVDEEF, 2003). 

O glicocálice e a camada de muco promovem a estagnação de água nas 

adjacências da parede intestinal formando uma região conhecida como CAE. A 

espessura desta camada é variável e in vivo é estimada como sendo entre 30 a 

100 µm. Por outro lado, em tecidos isolados e na ausência de agitação, esta 

camada poderá apresentar um intervalo de espessura que varia de 300 a 700 µm. 

A CAE representa uma região diferenciada das condições luminais, ou seja, o pH 

na camada pode ser regulado de forma independente do pH luminal 
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(LENNERNAS, 1998; AVDEEF, 2003; DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 

2008; REIS; SINKO; SERRA, 2010; SUGANO, 2010). 

Sendo a CAE uma barreira física, o fármaco a ser absorvido deverá 

primeiramente superar este obstáculo antes de atravessar a membrana biológica.  

A absorção de compostos altamente lipofílicos é limitada pela CAE em virtude da 

composição aquosa desta camada. Por outro lado, a permeação através da 

monocamada epitelial é rápida devido à constituição lipídica da membrana 

biológica. Assim, a transposição da CAE representa uma barreira limitante à 

absorção de substâncias hidrofóbicas (SUGANO, 2010).  

Em alguns casos, a CAE pode atuar como um reservatório de substâncias. 

Quando a concentração do fármaco aumenta no lúmen intestinal ou o tamanho da 

partícula é diminuído, as moléculas solubilizadas se difundem em direção à 

membrana epitelial em razão do aumento no número de partículas na camada 

(SUGANO, 2010).   

Um importante fenômeno que ocorre no TGI é a movimentação de água 

através do epitélio intestinal (absorção e secreção). Este processo ocorre de 

forma constante e ao longo de todo o TGI, tanto pela via paracelular como pela 

via transcelular, porém a sua magnitude ainda não é compreendida. Tal 

movimentação pode estar relacionada ao transporte de íons ou é influenciada por 

um gradiente osmótico, interferindo na concentração da substância a ser 

absorvida presente no lúmen (LANE; LEVIS; CORRIGAN, 2006).  

A absorção de fármacos é um processo dinâmico e complexo e pode 

ocorrer por um ou mais mecanismos de transporte através da membrana 

biológica, são eles: transporte passivo transcelular (ocorre através das 

membranas dos enterócitos), transporte passivo paracelular (ocorre entre os 

enterócitos, pelos espaços intercelulares), transporte ativo (pela atuação de 

proteínas transportadoras de influxo ou efluxo) e transporte por endocitose (ocorre 

pela formação de vesículas formadas a partir da membrana plasmática, 

envolvendo partículas). Para que uma substância atravesse a monocamada de 

enterócitos, muitas vezes mais de um tipo de mecanismo está envolvido. A Figura 

3.2 ilustra os principais mecanismos de transporte de substâncias (BALIMANE; 

CHONG; MORRISON, 2000; COOK; SHENOY, 2003; DEFERME; ANNAERT; 

AUGUSTIJNS, 2008; DEL AMO; HEIKKINEN; MÖNKKÖNEN, 2009).  
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Figura 3.2: Mecanismos de transporte de fármacos através da membrana 

intestinal: (A) transporte por difusão passiva transcelular, (B) transporte por 

difusão passiva paracelular, (C1) transporte ativo mediado por carreadores de 

influxo, (C2) transporte ativo mediado por carreadores de efluxo, (D)  transporte 

por endocitose (DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008).  

 

 

O transporte pela monocamada epitelial depende do gradiente de 

concentração e das características de permeação do fármaco através da CAE e 

através das membranas apical e basolateral. A composição da membrana 

plasmática é predominantemente lipídica e fármacos que apresentam 

características lipofílicas conseguem se difundir pelo epitélio, atravessando-o por 

via transcelular passiva (DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008).  

A via paracelular, conforme mencionado anteriormente, localiza-se entre os 

enterócitos, nos espaços intercelulares e constitui a principal rota de transporte 

intestinal de substâncias. Apenas moléculas pequenas, hidrofílicas e com carga 

conseguem transpor a membrana intestinal por esta via, que normalmente resulta 

em baixa absorção oral devido à limitada área de superfície. Além disso, a via 

paracelular é mais expressiva nas porções superiores do intestino delgado 

(ARTURSSON; UNGELL; LÖFROTH, 1993; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 

2000; DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008). 

Os carreadores de influxo e de efluxo na superfície epitelial constituem 

outro tipo de via de transporte de substâncias. Tais mecanismos ativos (influxo e 
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efluxo) estão condicionados a um gradiente de concentração eletroquímico e são 

processos passíveis de saturação. As proteínas transportadoras de influxo são 

responsáveis por interagir com o fármaco (uma vez que este tenha afinidade pela 

proteína) e por transportá-los ativamente (com gasto de energia) no sentido 

apical-basolateral através do enterócito, ou seja, de forma transcelular (COOK; 

SHENOY, 2003; DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008). Proteínas 

transportadoras de efluxo, por sua vez, atuam fazendo a secreção de fármacos, 

ou seja, realizam o transporte de substâncias do enterócito para o lúmen intestinal 

de forma ativa. Da mesma maneira que acontece com o transporte ativo 

transcelular, esse mecanismo apenas ocorre quando o fármaco é substrato deste 

tipo de carreador. Portanto, a ocorrência de efluxo de uma determinada 

substância ativa pode causar alterações na biodisponibilidade oral, além de expor 

o fármaco às enzimas metabolizadoras presentes na parede intestinal 

(BERGGREN et al., 2004; JAIN et al., 2007; DEFERME; ANNAERT; 

AUGUSTIJNS, 2008; DEL AMO; HEIKKINEN; MÖNKKÖNEN, 2009; MUDRA; 

BORCHARDT, 2010).  

Existem diferentes transportadores de efluxo presentes na membrana 

intestinal, porém o mais estudado é a glicoproteína-P (P-gp). Este carreador 

localiza-se na porção apical dos enterócitos e atua como uma barreira à absorção 

por transportar ativamente substâncias do espaço intracelular de volta para o 

lúmen intestinal. A P-gp foi primeiramente isolada de células tumorais, onde foi 

observada a expulsão de agentes quimioterápicos do interior celular, conferindo 

múltipla resistência a fármacos. Além do TGI (onde sua expressão é variada de 

acordo com a região intestinal), esta glicoproteína é encontrada em diversos 

tecidos saudáveis, tais como: barreira hematoencefálica, placenta, fígado e rins 

(KATSURA; INUI, 2003; DAHAN; AMIDON, 2009; DEL AMO; HEIKKINEN; 

MÖNKKÖNEN, 2009; MUDRA; BORCHARDT, 2010). 

Por fim, endocitose é um mecanismo de transporte onde uma substância é 

absorvida a partir da formação de vesícula procedente da membrana plasmática 

da célula e é importante para o transporte de macromoléculas como nucleotídeos, 

peptídeos e pequenas proteínas. Existem três tipos de endocitose: pinocitose 

(envolvimento de partículas líquidas), fagocitose (envolvimento de partículas 

sólidas) e endocitose mediado por receptores (GONÇALVES; SOUZA; 

STORPIRTIS, 2009). 
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3.2. Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) e métodos 

empregados na determinação da solubilidade e da permeabilidade 

dos fármacos 

 

3.2.1. Fundamentos do SCB 

 

O Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) foi proposto em 1995 

por Amidon e colaboradores e representa uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento de novos fármacos e formulações farmacêuticas. Este sistema é 

fundamentado no princípio de que o controle da extensão e velocidade de 

absorção de um fármaco administrado por via oral depende basicamente de dois 

fatores: a solubilidade do próprio fármaco e sua permeabilidade através das 

membranas biológicas. Assim, o SCB divide os fármacos em quatro classes, 

conforme demonstrado no Quadro 3.2. Com o auxílio do SCB é possível prever 

variáveis na absorção oral do fármaco, tais como: formulação, presença de 

alimentos, posologia, entre outras (AMIDON et al., 1995; MARTINEZ; AMIDON, 

2002; LENNERNÄS, 2007; MASUNGI et al., 2008; CHEN; YU, 2009).   

 

 

Quadro 3.2: Classificação dos fármacos de acordo com o SCB  

Classe  Solubilidade Permeabilidade 

I Alta Alta 

II Baixa Alta 

III Alta  Baixa 

IV Baixa Baixa 

Fonte: AMIDON et al., 1995; PADE; STAVCHANSKY, 1998. 

 

 

Este sistema de classificação divide os fármacos em quatro classes 

distintas de acordo com as seguintes características: 



17 
 

Classe I (alta solubilidade – alta permeabilidade): são fármacos rápida e 

completamente absorvidos, com extensão de absorção maior que 90%. Para 

alguns fármacos, no entanto, a biodisponibilidade pode ser limitada devido ao 

metabolismo pré-sistêmico. Os fatores limitantes para a absorção de um fármaco 

classe I é a dissolução e/ou o esvaziamento gástrico (AMIDON et al., 1995; 

PADE; STAVCHANSKY, 1998; UNITED STATES, 2000; BONAMICI, 2009).       

Classe II (baixa solubilidade – alta permeabilidade): o fator limitante do 

processo de absorção é a solubilidade do fármaco no TGI. As variabilidades na 

absorção de fármacos classe II podem ser devidas às diferenças de formulação e 

variáveis fisiológicas. Como o conteúdo intestinal e a membrana luminal mudam 

ao longo do intestino, o perfil de dissolução determinará a concentração do 

fármaco por um período maior e a absorção levará mais tempo para ocorrer, 

quando comparado com fármaco classe I (AMIDON et al., 1995; PADE; 

STAVCHANSKY, 1998; UNITED STATES, 2000; BONAMICI, 2009).   

Classe III (alta solubilidade – baixa permeabilidade): a etapa limitante 

no processo de absorção para fármacos desta classe é a permeabilidade através 

da membrana intestinal. A velocidade e a extensão da absorção destas 

substâncias podem ser altamente variáveis devido às diferenças no trânsito 

gastrintestinal, conteúdo luminal e permeabilidade da membrana. O perfil de 

dissolução é bem definido e a passagem do fármaco para o intestino é controlada 

pela taxa de esvaziamento gástrico (AMIDON et al., 1995; PADE; 

STAVCHANSKY, 1998; UNITED STATES, 2000; BONAMICI, 2009). 

Classe IV (baixa solubilidade – baixa permeabilidade): são fármacos 

que possuem alta variabilidade na velocidade e extensão de absorção. Possuem 

absorção muito baixa, apresentando problemas quando administrados por via oral 

e não é esperada uma correlação in vitro - in vivo (AMIDON et al., 1995; PADE; 

STAVCHANSKY, 1998; UNITED STATES, 2000; BONAMICI, 2009).   

Para fármacos pertencentes à classe I, o SCB fornece uma ferramenta 

regulatória cujo objetivo é a substituição dos ensaios in vivo por ensaios in vitro 

que permitam conclusões sobre a solubilidade e a permeabilidade. Assim, os 

produtos farmacêuticos podem ser bioisentos, isto é, a aprovação de um produto 

baseada em testes de dissolução in vitro poderá ser aceita no lugar de um estudo 

de bioequivalência em seres humanos. A expectativa destas medidas é a redução 

da exposição de voluntários sadios aos fármacos, bem como dos custos e do 
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tempo necessários para os processos de desenvolvimento de produtos 

farmacêuticos (LÖBENBERG; AMIDON, 2000; UNITED STATES, 2000; 

LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004; LENNERNÄS; ABRAHAMSSON, 

2005; KIM et al., 2006; COOK; ADDICKS; WU, 2008; CHEN; YU, 2009; BRASIL, 

2011a). 

No Brasil foi publicada recentemente a Resolução RDC n° 37, de 3 de 

agosto de 2011 (Guia para isenção e substituição de estudos de 

biodisponibilidade relativa/bioequivalência). Tal resolução estabelece que os 

estudos de biodisponibilidade relativa/bioequivalência são desnecessários para 

medicamentos de liberação imediata e medicamentos de liberação retardada ou 

prolongada com o mesmo mecanismo de liberação, desde que apresentem a 

mesma forma farmacêutica e contenham fármacos que pertençam à classe I do 

SCB (BRASIL, 2011a). A Instrução Normativa IN n° 4, de 3 de agosto de 2011 

apresenta a lista de fármacos candidatos à bioisenção baseada no SCB (BRASIL, 

2011b).  

Embora o SCB tenha sido destinado primeiramente a aplicações 

regulatórias, ele pode auxiliar nos processos de desenvolvimento de fármacos 

prevendo o comportamento in vivo dos mesmos a partir das características de 

solubilidade e permeabilidade. O uso destes dados obtidos in vitro pode promover 

uma estimativa da absorção intestinal humana em estágios iniciais da descoberta 

de compostos e, desta forma, contribuir para a adequada seleção daquelas 

moléculas candidatas a fármacos. Nos estágios avançados do desenvolvimento 

do produto farmacêutico, o SCB é uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento de formulações que permitam a adequada biodisponibilidade 

oral (LENNERNAS; ABRAHAMSSON, 2005; VOLPE, 2008).  

Em 2000, a FDA (Food and Drug Administration) publicou um guia para 

isenção de estudos de biodisponibilidade e de bioequivalência in vivo para formas 

farmacêuticas sólidas de liberação imediata com base no SCB, sendo que estas 

formas farmacêuticas devem liberar mais que 85% do fármaco em até trinta 

minutos numa faixa de pH de 1,0 a 7,5, estabelecendo padrões para os ensaios 

de dissolução e enfatizando a possibilidade de um teste in vitro substituir o ensaio 

in vivo. Além disso, fármacos candidatos à bioisenção deverão apresentar alta 

permeabilidade (fração absorvida superior a 90%) (UNITED STATES, 2000; 

LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004; VOLPE, 2008). 
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De acordo com o guia da FDA, a classificação de um fármaco quanto à 

permeabilidade pode ser determinada diretamente pela medida da taxa de 

transferência de massa através da membrana intestinal humana, ou indiretamente 

por estimativa da extensão de absorção do fármaco em estudos farmacocinéticos 

em seres humanos, que permitam a comparação com uma dose referência 

administrada intravenosamente. Alternativamente, sistemas capazes de prever a 

extensão de absorção de fármacos em seres humanos podem ser usados para 

classificar um fármaco, como estudos de perfusão intestinal em ratos (UNITED 

STATES, 2000; CHEN; YU, 2009; THIEL-DEMBY et al., 2009; DAHAN et al., 

2010).  

O guia da FDA promove especificações de testes e critérios de aceitação 

para conduzir estudos de solubilidade, de permeabilidade e de dissolução para o 

propósito de classificação biofarmacêutica. O guia apresenta condições para a 

bioisenção de fármacos, os quais devem apresentar: alta solubilidade, alta 

permeabilidade, dissolução rápida e similar comparado ao medicamento de 

referência, amplo índice terapêutico e estabilidade no TGI. Além disso, devem ser 

empregados na formulação apenas excipientes previamente usados na 

aprovação de forma farmacêutica de liberação imediata pela FDA (UNITED 

STATES, 2000; VOLPE, 2008).  

Portanto, o SCB permite a estimativa dos três maiores fatores para a 

absorção oral do fármaco a partir de formas farmacêuticas sólidas de liberação 

imediata administradas por via oral: dissolução, solubilidade e permeabilidade 

intestinal (AVDEEF, 2003; BREDA et al., 2009). 

Nos países em desenvolvimento, onde muitas vezes não há recursos 

suficientes para a realização dos ensaios de bioequivalência, o emprego do SCB 

torna-se uma ferramenta importante para assegurar a qualidade entre os produtos 

farmacêuticos (LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004; BENET et al., 2008).   

 

 

3.2.2. Métodos empregados na determinação da solubilidade de 

fármacos 

 

A solubilidade de um fármaco constitui um dos requisitos à absorção para 

medicamentos administrados por via oral e depende da dissolução da forma 
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farmacêutica. A dissolução refere-se ao processo pelo qual as moléculas do 

composto são liberadas da fase sólida e entram na fase de solução, sendo este 

processo relacionado ao tempo. Assim, a substância ativa em solução estará 

disponível para ser absorvida e distribuída pelo organismo, a fim de exercer sua 

ação farmacológica, ser metabolizada e excretada (RAMA et al., 2006; MARTIN; 

SINKO, 2008).  

Segundo o SCB e de acordo com o guia de bioisenção da FDA, um 

fármaco possui alta solubilidade quando a maior dose disponível do produto 

farmacêutico comercializado no país é solúvel em até 250 mL de meio aquoso 

numa faixa de pH de 1,0 a 7,5 (pH fisiológico), sob temperatura de 37°C. O 

volume de 250 mL é originado de protocolos de estudos de bioequivalência, que 

recomendam a administração de medicamentos com um copo de água de 250 mL 

(UNITED STATES, 2000; YU et al., 2002; LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 

2004; VOLPE, 2008; CHEN; YU, 2009).  

Os estudos de solubilidade preconizados pela FDA devem ser conduzidos 

nas seguintes condições: temperatura de 37 ± 1°C em meio aquoso numa faixa 

de pH que varia de 1,0 a 7,5. O número de condições de pH para a determinação 

da solubilidade é baseado nas características do fármaco. Assim, como exemplo, 

um fármaco que apresenta um valor de pKa na faixa de 3 a 5, a solubilidade 

deverá ser determinada em: (1) uma solução com pH de valor igual ao pKa do 

fármaco, (2) uma solução com pH de valor igual a pKa + 1, (3) uma solução com 

pH de valor igual a pKa – 1, (4) uma solução com pH de valor igual a 1,0 e (5) 

uma solução com pH de valor igual a 7,5. É recomendado a realização de, no 

mínimo, três repetições para cada valor de pH (UNITED STATES, 2000).  

De acordo com o guia da FDA, os métodos indicados para os estudos de 

solubilidade são: método do equilíbrio ou de saturação (técnica do shake-flask) e 

métodos potenciométricos (UNITED STATES, 2000).  

No método do equilíbrio empregando a técnica do shake-flask, a avaliação 

da solubilidade é realizada com a adição de quantidade conhecida do fármaco em 

uma solução tampão padronizada até atingir a saturação do meio, indicada pelo 

excesso da substância não dissolvida precipitada no fundo do frasco utilizado 

para o ensaio. A mistura é submetida à temperatura controlada (37 ± 1°C) e 

agitação constante por longos períodos (de 12 horas a 7 dias) até a obtenção do 

equilíbrio entre as duas fases.  Após esta etapa, a mistura é filtrada ou 
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centrifugada e, em seguida, é diluída adequadamente com o meio 

correspondente. A quantificação do fármaco na solução é determinada por 

metodologia específica (UNITED STATES, 2000; AVDEEF, 2003). 

O ensaio de solubilidade pelo método do equilíbrio permite a obtenção da 

razão dose:solubilidade (D:S), que corresponde à razão entre a maior dose 

disponível comercializada no país e a solubilidade da substância ativa. Assim, de 

acordo com o guia de bioisenção, fármacos altamente solúveis apresentam razão 

D:S menor que 250 mL numa faixa de pH de 1,0 a 7,5 a 37ºC (UNITED STATES, 

2000; LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004).  

Outro tipo de estudo que vem sendo proposto para avaliar a solubilidade 

dos fármacos é o ensaio de dissolução intrínseca, que permite auxiliar na 

caracterização de uma substância quanto à solubilidade (YU et al., 2002; YU et 

al., 2004; ZAKERI-MILANI et al., 2009).  

A dissolução intrínseca tem sido utilizada para caracterizar fármacos na 

forma sólida, esclarecer a relação entre a taxa de dissolução e a forma cristalina 

de uma substância e avaliar os efeitos de surfactantes e pH na solubilização de 

compostos pouco solúveis. Além disso, este tipo de ensaio permite a obtenção da 

taxa de dissolução intrínseca (TDI - expressa em mg/min/cm²), que é definida 

como a taxa de dissolução de um fármaco puro (transferência de massa da 

superfície do sólido para a fase líquida) sob condições de área de superfície, tipo 

e velocidade de agitação, pH e força iônica do meio de dissolução (YU et al., 

2004; ZAKERI-MILANI et al., 2009). A TDI é determinada por meio do valor da 

inclinação das equações (slope) obtidas a partir da regressão linear das curvas de 

dissolução intrínseca para cada meio empregado no estudo (MARCOLONGO, 

2003; YU et al., 2004; ZAKERI-MILANI et al., 2009). 

Para a realização do ensaio de dissolução intrínseca, utiliza-se o aparato 

de Wood preconizado pela United States Pharmacopeia (2010). Este estudo 

permite o cálculo da taxa de dissolução por centímetro quadrado, sugerindo que a 

utilização da TDI pode ser viável para a classificação de fármacos quanto às 

características de solubilidade. Além disso, este ensaio tem melhor correlação 

com a dissolução do fármaco in vivo que a solubilidade, já que esta depende da 

dose para a classificação do fármaco enquanto que a dissolução intrínseca não 

considera o efeito da dose (YU et al., 2004; ZAKERI-MILANI et al., 2009).  
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Em relação aos resultados de dissolução intrínseca de fármacos, Yu e 

colaboradores sugeriram um limite de 0,1 mg/min/cm² para classificar as 

substâncias como altamente solúveis ou não. Ou seja, o resultado de dissolução 

intrínseca maior que 0,1 mg/min/cm² sugere que o fármaco estudado apresenta 

alta solubilidade (YU et al., 2004). 

 

 

3.2.3. Métodos empregados na determinação da permeabilidade 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; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005; CHEN; YU, 

2009). 

O desenvolvimento do SCB e a sua adoção pelas agências regulatórias em 

questões relacionadas à bioisenção têm despertado o interesse por métodos que 

permitem uma estimativa da absorção de um fármaco (GRIFFIN; O’DRISCOLL, 

2008).  

Para a determinação e caracterização da permeabilidade de fármacos, 

diversos modelos têm sido empregados. Os métodos mais difundidos são: (1) 

métodos in silico que empregam programas computacionais para a previsão da 

permeabilidade dos fármacos, (2) métodos in vitro baseados em sistemas 

artificiais compostos por lipídios, tais como membranas artificiais paralelas 

(PAMPA), (3) métodos in vitro baseados em sistemas celulares, tais como cultura 

de células de adenocarcinoma humano (Caco-2) ou de rim canino (MDCK), (4) 

métodos ex vivo que empregam segmentos de tecidos isolados de animais, (5) 

métodos in vivo que contemplem os estudos farmacocinéticos em animais ou em 

seres humanos e (6) métodos in situ, que consistem na perfusão do fármaco em 

determinados trechos do intestino. Assim, a utilização de um destes métodos, ou 

mesmo a combinação deles, têm sido o objeto da publicação de recentes 
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pesquisas na área da biofarmácia (TUKKER, 2000; UNITED STATES, 2000; YU 

et al., 2002; LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004; RUAN et al., 2006; 

SOUZA; FREITAS; STORPIRTIS, 2007; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009). 

A seleção de um método adequado para o estudo de permeabilidade e 

classificação do fármaco conforme o SCB deverá ser feita de maneira criteriosa, 

pois algumas divergências nos resultados obtidos poderão ocorrer em função das 

variabilidades existentes em cada técnica, prejudicando ou alterando a 

classificação das substâncias avaliadas. Assim, a utilização de marcadores pode 

determinar os limites entre alta e baixa permeabilidade e a padronização da 

técnica a ser empregada é de suma importância para minimizar as variações nos 

resultados, melhorando o potencial preditivo do ensaio (VOLPE, 2010).   

Nos estudos de permeabilidade, numerosos fatores influenciam na 

obtenção de dados independente do modelo, tais como: escolha da espécie 

animal, origem do tecido, linhagem celular, forma de condução do estudo e forma 

de análise dos resultados. Além disso, é importante considerar a estabilidade e a 

solubilidade do fármaco em relação às condições do estudo, tais como: intervalo 

de tempo do estudo, soluções tampão empregadas, pH do meio e temperatura do 

ensaio (VOLPE, 2010).  

Outro importante aspecto é que dificilmente são encontrados limites de 

classificação de fármacos quanto à permeabilidade relatados na literatura. Yee 

(1997) estudou a permeabilidade de fármacos em células Caco-2 e propôs uma 

classificação em relação aos valores de permeabilidade aparente (Pap) levando 

em consideração o SCB. Assim, segundo esta proposta, fármacos que 

apresentam permeabilidade menor que 0,1 x 10-5 cm.s-1 são considerados como 

sendo de baixa permeabilidade, com permeabilidade entre 0,1 a 1,0 x 10-5 cm.s-1 

são considerados como sendo moderadamente absorvidos e aqueles com valores 

de permeabilidade maiores que 1,0 x 10-5 cm.s-1 são considerados como sendo 

altamente permeáveis (YEE, 1997). Em outro estudo de permeabilidade realizado 

por Zakeri-Milani e colaboradores (2005), por meio de modelo de perfusão in situ 

em ratos, foi proposto um limite de classificação de fármacos em relação aos 

valores de permeabilidade efetiva (Pef). Fármacos que apresentam valores de 

permeabilidade superior a 3,0 x 10-5 cm.s-1 são considerados altamente 

permeáveis, enquanto que valores menores que 2,0 x 10-5 cm.s-1 indicam que as 
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substâncias apresentam baixa permeabilidade (ZAKERI-MILANI et al., 2005), 

conforme demonstrado no Quadro 3.3.  

 Em métodos in vitro e ex vivo, a permeabilidade é normalmente expressa 

na forma de velocidade de permeação em cm.s-1 conhecida como permeabilidade 

aparente (Pap). Nestes casos, as amostras são coletadas a partir do 

compartimento receptor e não é considerada a retenção do fármaco na 

membrana. Em ensaios que empregam o modelo de perfusão in situ, a 

permeabilidade também é expressa na forma de velocidade de permeação em 

cm.s-1, conhecida como permeabilidade efetiva (Pef). Neste caso, todavia, 

cosidera-se a retenção do fármaco na membrana e também são observados 

outros fatores como proteínas séricas e outras barreiras de membrana, além da 

interação membrana-água que ocorre. A Pef é derivada da lei de Fick que define a 

relação entre o fluxo de água através da parede da membrana e a queda na 

concentração do fármaco através da superfície da membrana (AVDEEF, 2003; 

GRIFFIN; O’DRISCOLL, 2008).  

 

 

Quadro 3.3: Limites de Pap e Pef propostos para a classificação de fármacos 

quanto à permeabilidade utilizando células Caco-2 e o método de perfusão in situ 

em ratos, respectivamente 

Classificação 
Pap (x 10-5) cm.s-1 

(Caco-2) 

Pef (x 10-5) cm.s-1 

(perfusão in situ) 

baixa permeabilidade < 0,1 < 2,0 

moderada permeabilidade entre 0,1 e 1,0 entre 2,0 e 3,0 

alta permeabilidade >1,0 > 3,0 

Fonte: YEE, 1997; ZAKERI-MILANI et al., 2005. 
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3.2.3.1. Métodos físico-químicos 

 

Os métodos físico-químicos representam o modelo de menor investimento 

(tanto material quanto humano). Sua utilização é simples, eficiente, rápida e de 

boa reprodutibilidade, permitindo a obtenção de informações sobre a 

permeabilidade de compostos (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000).  

As propriedades físico-químicas de um fármaco administrado por via oral 

influenciam de maneira significante na permeabilidade. Dentre as propriedades 

conhecidas, pode-se citar: peso e tamanho molecular, polaridade, capacidade de 

formação de pontes de hidrogênio, pKa, lipofilicidade, carga/ionização e 

solubilidade (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000).  

Devido à natureza lipídica das membranas biológicas, a lipofilicidade de um 

fármaco é um fator importante para a previsão da permeação de um fármaco 

através da membrana gastrintestinal. O coeficiente de partição octanol/água (Log 

P) ou coeficiente de partição octanol/tampão (Log-D) são indicadores da 

lipofilicidade de uma substância (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; 

GRIFFIN; O’DRISCOLL, 2008). 

Embora as propriedades físico-químicas de um fármaco apresentem 

algumas vantagens e permitem prever as características de permeabilidade, 

muitas vezes são informações limitadas, com baixo valor preditivo devido à 

impossibilidade de prever o comportamento das moléculas em relação às 

interações com as membranas biológicas, mecanismos de transporte e outros 

fatores fisiológicos (GRASS, 1997; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; 

DEFERME, ANNAERT, AUGUSTIJNS, 2008). 

A relação estrutura-atividade é frequentemente recomendada para prever a 

absorção intestinal em seres humanos sem que haja necessidade de síntese da 

substância ativa. Os métodos in silico que utilizam programas computacionais 

podem ser empregados como um potencial método virtual para selecionar 

moléculas durante o processo inicial de desenvolvimento de novos fármacos 

(GRASS, 1997; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000).   

Apesar do grande número de pesquisas realizadas, os métodos físico-

químicos não são aceitos pela FDA para a determinação da permeabilidade de 

um fármaco, em razão da carência e inconsistência de dados (UNITED STATES, 

2000; LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004).  
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3.2.3.2. Métodos in vitro e ex vivo 

 

As técnicas in vitro e ex vivo utilizadas para prever a absorção intestinal 

são menos trabalhosas e apresentam menores custos quando comparadas aos 

estudos realizados in vivo (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000). 

Nos métodos in vitro e ex vivo não há fatores fisiológicos que influenciam 

nos processos de permeabilidade intestinal, tais como: esvaziamento gástrico, 

trânsito gastrintestinal, pH gastrintestinal, entre outros. O sucesso dos resultados 

dependerá de quanto o modelo mimetiza as características do epitélio intestinal in 

vivo (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000).  

Vários modelos in vitro e ex vivo podem identificar e caracterizar um tipo de 

transporte ou sítios específicos de absorção. Membranas artificiais, culturas 

celulares e tecidos intestinais provenientes de animais de experimentação são 

utilizados para os ensaios de permeabilidade (GRASS, 1997; BALIMANE; 

CHONG; MORRISON, 2000; VOLPE, 2008).   

 

 

a) Membrana artificial paralela (PAMPA) 

 

O modelo in vitro de PAMPA (Parallel Artificial Membrane Permeability 

Assay) é muito utilizado nos processos iniciais de descoberta de novas moléculas 

com potencial farmacológico para prever as características de permeabilidade 

intestinal. Por ser um método de simples execução, este modelo torna-se atrativo 

para selecionar um grande número de compostos de interesse num período de 

tempo relativamente curto (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; KOLJONEN 

et al., 2008; LI et al., 2008; MASUNGI et al., 2008; REIS; SINKO; SERRA, 2010).  

Para a formação das membranas lipídicas, fosfolipídios, lecitina e solventes 

orgânicos inertes são utilizados nas mais variadas proporções, permitindo a 

constituição de membranas com composições diferenciadas (KANSY; SENNER; 

GUBERNATOR, 1998; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; DEFERME; 

ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008; LI et al., 2008; VOLPE, 2010).   
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As membranas lipídicas são constituídas sobre filtros em placas 

específicas e situam-se entre os compartimentos doador e receptor, permitindo, 

desta forma, o estudo do transporte de substâncias (KANSY; SENNER; 

GUBERNATOR, 1998; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; DEFERME; 

ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008; KOLJONEN et al., 2008; VOLPE, 2010).  

Embora seja um bom modelo para prever a permeabilidade por mecanismo 

passivo (transporte passivo transcelular), as membranas lipídicas apresentam 

limitações, tais como ausência de espaços paracelulares e ausência de proteínas 

transportadoras, o que pode subestimar a permeação de uma substância com 

características específicas (baixo peso molecular, hidrofílica ou substância 

transportada por mecanismo ativo) (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; 

DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008; LI et al., 2008).   

 Em estudos com fármacos lipofílicos, a ocorrência de retenção da 

substância na membrana lipídica pode ocorrer. Além disso, a existência da CAE 

adjacente à membrana atua como uma barreira à absorção. Uma vez que o 

ensaio em PAMPA normalmente não utiliza nenhum tipo de agitação, valores 

muito superiores da espessura da CAE têm sido relatados (NIELSEN; AVDEEF, 

2004; DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008).     

 

 

b) Células Caco-2 

 

As células Caco-2 constituem outro modelo in vitro para o estudo de 

permeabilidade de substâncias. São originalmente derivadas de células de 

adenocarcinoma de cólon humano e quando cultivadas adequadamente se 

diferenciam em enterócitos (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; 

BALIMANE; HAN; CHONG, 2006; MASUNGI et al., 2008).  

Para a preparação da monocamada, as células são semeadas em placas 

para crescimento e diferenciação, que são mantidas à temperatura de 37°C com 

5% CO2 pelo período requerido para a diferenciação celular (21 dias) para que 

haja a formação das junções intercelulares, a polaridade celular e a adequada 

expressão de mecanismos de efluxo (KOLJONEN et al., 2008; LI et al., 2008; 

MASUNGI et al., 2008).  
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Para avaliar a viabilidade celular, a resistência elétrica transepitelial (TEER) 

é mensurada para cada monocamada. O emprego de marcadores também é 

importante para complementar a avaliação de possíveis danos à membrana de 

células. Normalmente são utilizados marcadores cuja permeabilidade é bem 

definida (por exemplo, fluoresceína, manitol e atenolol), os quais são utilizados 

para monitorar a integridade celular (DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008; 

LI et al., 2008; MASUNGI et al., 2008). 

Na execução dos experimentos de permeabilidade, o fármaco a ser 

avaliado é solubilizado em solução tampão e adicionado no compartimento 

doador, caso o objetivo do estudo seja avaliar o transporte no sentido apical-

basolateral. Em seguida, as placas são incubadas por um período de tempo a 

37°C sob agitação constante. As coletas são realizadas a partir do compartimento 

receptor em intervalos de tempo pré-determinados, com reposição de meio novo 

(KOLJONEN et al., 2008).  

Algumas limitações da aplicação deste método consistem em: variação na 

expressão de transportadores, risco de contaminação por micro-organismos, 

longo período para crescimento das células (21 dias), formação de CAE mais 

espessa que na situação in vivo, origem celular, composição e pH dos meios de 

cultivo e idade das células. Estas causas podem gerar diferenças significativas 

intra e interlaboratoriais (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; DEFERME; 

ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008; LI et al., 2008; MASUNGI et al., 2008). 

 

 

c) Células MDCK (Madin-Darby canine kidney cells) 

 

As células MDCK (Madin-Darby canine kidney cells) são provenientes de 

rim canino e se diferenciam em células epiteliais colunares, formando junções 

intercelulares quando cultivadas sobre membranas semipermeáveis (BALIMANE; 

CHONG; MORRISON, 2000). 

A origem não humana (canino) e não intestinal (rim) das células MDCK 

constitui uma desvantagem para os estudos de permeabilidade, pois este tipo 

celular apresenta baixos níveis de expressão e especificidade de proteínas 

transportadoras, além da baixa atividade metabólica. O uso de MDCK 

transfectadas com gene MDR1 para expressão de P-gp são frequentemente 
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utilizadas como alternativa ao uso de células Caco-2 para o estudo de transporte 

bidirecional de compostos, permitindo também avaliar a influência da P-gp no 

transporte de fármacos (DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008).   

 

 

d) Métodos que empregam tecidos animais 

 

Devido à grande dificuldade em obter tecidos viáveis de origem humana 

para estudos de permeabilidade, muitos animais são empregados como modelos 

por apresentarem semelhanças em relação às células endoteliais humanas. 

Somando-se a isto, os métodos ex vivo que utilizam tecidos animais isolados têm 

permitido resultados satisfatórios e boa correlação com os dados de absorção in 

vivo em seres humanos (GRASS, 1997; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 

2000).   

Desde a década de 50, tecidos isolados de animais são empregados em 

estudos visando à compreensão dos mecanismos envolvidos na absorção 

intestinal de nutrientes. Um grande inconveniente do uso de tecidos isolados é a 

viabilidade que é de difícil manutenção, pois as membranas necessitam de 

suprimento sanguíneo e oxigenação constante (BALIMANE; CHONG; 

MORRISON, 2000).  

 

 

I. Técnica do saco invertido 

 

Os primeiros estudos envolvendo o uso da técnica do saco invertido foram 

realizados na década de 50 com o objetivo de investigar o transporte de açúcares 

e de aminoácidos. O avanço destes estudos permitiu modificações e um 

aprimoramento na técnica em relação às condições do ensaio como: meios 

líquidos empregados, oxigenação constante e agitação. Tais alterações 

possibilitaram maior viabilidade dos tecidos (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 

2000; RUAN et al., 2006).  

A utilização deste modelo ex vivo permite avaliar os mecanismos de 

absorção tanto por transporte passivo, como por transporte ativo. Também é 

possível explorar os mecanismos de efluxo na absorção intestinal, comparando a 
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cinética de transporte de fármacos na ausência e na presença de substâncias 

inibidoras de proteínas carreadoras (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000).  

Para a avaliação da permeabilidade de fármacos por meio deste modelo, 

normalmente procede-se a retirada de uma porção específica do intestino de um 

animal de experimentação. Este segmento é lavado com solução Krebs-Ringer 

para remoção de resíduos intestinais e, posteriormente, é invertido com o auxílio 

de um bastão de vidro. As extremidades são amarradas formando um saco, o 

qual é preenchido com Krebs-Ringer. Este sistema é colocado em outro recipiente 

contendo o fármaco em solução mantida a 37ºC, sob borbulhamento de uma 

mistura de gases O2 (95%) e CO2 (5%). É importante que o lado da mucosa 

intestinal fique em contato com o meio e com os gases que estão sendo 

borbulhados. Em determinados períodos, um volume conhecido de amostra é 

coletado a partir do interior do saco e o fármaco é quantificado através de método 

adequado validado previamente (GRASS, 1997; AVADI et al., 2005). 

Além de permitir a coleta de um pequeno volume de amostra, a preparação 

do tecido para o ensaio causa danos morfológicos às células devido à 

manipulação intensa para a inversão. Além disso, as ausências de suprimento 

sanguíneo e inervação contribuem para a rápida perda da viabilidade do tecido, 

comprometendo os resultados. Alguns relatos na literatura descrevem que o 

tempo de viabilidade do tecido é de aproximadamente 30 minutos (BALIMANE; 

CHONG; MORRISON, 2000; DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008).  

 

 

II. Transporte ex vivo utilizando segmentos intestinais em 

câmaras de difusão 

 

A utilização de câmaras de difusão em estudos de permeabilidade consiste 

em adaptar o tecido intestinal isolado em equipamento adequado, onde a 

permeabilidade é baseada no aparecimento do fármaco no lado seroso a partir do 

desaparecimento no lado mucoso, quando a pretensão é estudar o transporte 

apical-basolateral (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; DEFERME; 

ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008).  

Dois tipos de câmaras são usados para avaliar o transporte de fármacos: 

câmaras de Ussing (câmaras de difusão horizontal) e células de Franz (câmaras 
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de difusão vertical) (USSING; ZERAHN, 1951; BARTHE; WOODLEY; HOUIN, 

1999; NICOLAZZO; FINNIN, 2008; DEZANI, 2010). Em ambos os modelos, o 

segmento intestinal de interesse é posicionada entre as câmaras doadora e 

receptora. Cada compartimento é preenchido com solução de Ringer mantida a 

37°C e a oxigenação do líquido é mantida constante com uma mistura gasosa 

(95% O2 e 5% CO2). A solução contendo o fármaco solubilizado é colocada na 

câmara doadora do sistema e as coletas das amostras são realizadas a partir do 

compartimento receptor em intervalos de tempo pré-determinados, com reposição 

de meio novo. As amostras coletadas podem ser congeladas para posterior 

análise por meio de método analítico validado, normalmente por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) (GRASS, 1997; BERGGREN et al., 2004; 

DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008; NICOLAZZO; FINNIN, 2008; 

DEZANI, 2010; VOLPE, 2010).  

Por utilizar tecidos isolados, a ausência de suprimento sanguíneo e 

inervação contribuem para a rápida perda da viabilidade da membrana durante o 

experimento. Além disso, a preparação do tecido para o ensaio requer 

manipulação intensa, o que pode ocasionar mudanças morfológicas e funcionais 

de proteínas transportadoras. Pode ocorrer também a retenção do fármaco em 

estudo na membrana, levando à subestimação da quantidade permeada, 

sobretudo se o composto é lipofílico (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; 

DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008).  

Embora o tempo empregado para a realização dos experimentos de 

transporte de fármacos em câmaras de difusão seja em torno de 150 a 180 

minutos, têm sido relatadas ocorrências de edema intestinal e rompimento de 

vilosidades após 20 minutos de incubação (PLUMB et al., 1987). 

 

 

3.2.3.3. Métodos in vivo 

 

Esse tipo de ensaio é muito utilizado para a avaliação de substâncias 

ativas, principalmente durante a etapa do desenvolvimento molecular destas e 

tem a finalidade de avaliar o potencial de absorção oral das mesmas. 

Classicamente, esses estudos são realizados em animais e os resultados 

dependem da espécie selecionada para a avaliação (GRASS, 1997).  
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Características fisiológicas como pH, motilidade gastrintestinal, tempo de 

trânsito intestinal e distribuição diferenciada de enzimas e transportadores  podem 

afetar a absorção de substâncias devido às diferenças encontradas entre as 

espécies utilizadas como modelos experimentais (BALIMANE; CHONG; 

MORRISON, 2000). 

Os estudos in vivo que empregam modelos animais são comumente 

utilizados para prever a extensão de absorção de fármacos em seres humanos 

através de estudos que permitem a comparação da área sob a curva 

(concentração versus tempo) após a administração intravenosa ou oral 

(BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000). 

  

 

3.2.3.4. Método de perfusão in situ 

 

Embora existam diversos modelos disponíveis para o estudo de 

permeabilidade de substâncias, o método de perfusão in situ, originalmente 

proposto por Schanker e colaboradores (1958), é muito utilizado atualmente por 

apresentar facilidades na técnica cirúrgica, ser relativamente simples e de baixo 

custo em relação ao modelo in vivo. Esse método permite avaliar a 

permeabilidade, a cinética de absorção e a absorção intestinal de fármacos 

(SCHANKER et al., 1958; RATHORE et al., 2008; DAHAN; WEST; AMIDON, 

2009; ZAKERI-MILANI et al., 2009).   

Alguns pesquisadores têm se dedicado ao estudo da absorção intestinal de 

substâncias por meio de modificações na técnica original de perfusão in situ como 

recirculação de perfusato, oscilação de perfusato, método de circuito fechado, 

perfusão de passagem simples e perfusão de passagem tripla (SCHURGERS et 

al., 1986; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; DAHAN; WEST; AMIDON, 

2009). 

A técnica de recirculação de perfusato é realizada a partir da perfusão da 

solução no segmento selecionado do intestino de forma unidirecional, sendo que 

tal solução retorna ao reservatório inicial antes de ser perfundida novamente 

(VAN REES; DE WOLFF; NOACH, 1974; TSUJI et al., 1978; SCHURGERS et al., 

1986). Por sua vez, o método que utiliza a oscilação de perfusato permite que a 

solução contendo o fármaco solubilizado percorra o trecho intestinal selecionado 
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nos dois sentidos, bidirecionalmente (SCHURGERS; DE BLAEY, 1984; 

SCHURGERS et al., 1986).  

O método do circuito fechado consiste em isolar totalmente o segmento 

intestinal, perfundir a solução com o fármaco e realizar coletas sucessivas em 

determinados intervalos de tempo, sem que haja a circulação ou reposição do 

conteúdo luminal (DOLUISIO et al., 1969; SCHURGERS et al., 1986). 

A perfusão de passagem simples consiste em perfundir uma solução 

contendo o fármaco na porção proximal de um segmento do intestino selecionado 

para o estudo por meio de uma cânula a um fluxo constante. As coletas são 

realizadas a partir da porção distal em intervalos determinados (KOMIYA et al., 

1980; AMIDON et al., 1981). A perfusão de passagem tripla assemelha-se à 

técnica de perfusão simples, o que diferencia é a quantidade de trechos 

intestinais que podem ser selecionados no mesmo animal (SCHURGERS et al., 

1986; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009).  

A perfusão in situ simples (Single Pass Intestinal Perfusion), também 

conhecida como modelo de tubo paralelo, fundamenta-se no princípio de que a 

concentração do fármaco no líquido perfundido diminui, ou seja, a concentração 

decresce exponencialmente à medida que percorre o comprimento do intestino 

(GRIFFIN; O’DRISCOLL, 2008). 

A técnica de perfusão in situ simples consiste na perfusão da solução do 

fármaco solubilizado em uma porção determinada do intestino, devidamente 

canulada a fim de preservar o suprimento sanguíneo local e a inervação, evitando 

o comprometimento da absorção. O desaparecimento do fármaco, ou seja, a 

diminuição da concentração da substância ativa na solução de perfusão é 

atribuída à absorção e este resultado permite a determinação da taxa ou extensão 

de absorção através do tecido intestinal (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 

2000; SUTTON; RINALDI; VUKOVINSKY, 2001; COOK; SHENOY, 2003; JAIN et 

al., 2007; GRIFFIN; O’DRISCOLL, 2008; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; 

VOLPE, 2010). Em ensaios mais sofisticados, tanto o desaparecimento do 

fármaco da solução de perfusão, quanto o aparecimento da substância na 

corrente sanguínea são monitorados através da coleta de sangue a partir de um 

vaso sanguíneo, como a veia mesentérica (GRASS, 1997).  

Os estudos de perfusão intestinal normalmente são realizados em animais 

de pequeno porte como camundongos, ratos e coelhos. Por esta razão, é 



34 
 

importante considerar variáveis como: sexo, peso, idade e espécie do modelo 

animal, estado e duração do jejum, esquema anestésico adotado, tempo para 

atingir o equilíbrio do fármaco com a membrana intestinal, região intestinal 

selecionada para o estudo, composição, pH e osmolaridade da solução de 

perfusão e fluxo de perfusão, conforme demonstrado no Quadro 3.4 (GRASS, 

1997; VOLPE, 2010). 

A aplicação do modelo de perfusão in situ em estudos de permeabilidade é 

simples e depende unicamente do controle experimental como a concentração da 

solução que contém o fármaco, pH, osmolaridade, o fluxo da solução de perfusão 

e a escolha da região intestinal para o estudo (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 

2000; COOK; SHENOY, 2003; RATHORE et al., 2008; ZAKERI-MILANI et al., 

2009). 

O guia de bioisenção da FDA (2000) recomenda a utilização do modelo de 

perfusão in situ como uma ferramenta para a classificação de um fármaco quanto 

à sua característica de permeabilidade conforme o SCB (UNITED STATES, 2000; 

KIM et al., 2006; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009).  

Brouwers e colaboradores (2010) estudaram a perfusão in situ com coleta 

de sangue para avaliar a permeabilidade intestinal de marcadores (atenolol, 

talinolol e propranolol) na ausência e presença de um inibidor de efluxo (inibidor 

de P-gp). Por um período de duas horas de teste de perfusão, constatou-se que 

os transportes mediados pelos mecanismos ativos, difusão passiva pela via 

paracelular e transcelular não sofreram nenhum tipo de alteração ou 

comprometimento (BROUWERS et al., 2010).  

Em estudos de permeabilidade de substâncias que permeiam a membrana 

intestinal por transporte passivo, a comparação de resultados obtidos em jejuno 

de seres humanos e jejuno de ratos apresenta alta correlação e ambos os 

modelos podem ser utilizados para prever a absorção oral em seres humanos. 

Diferenças constatadas na Pef de fármacos absorvidos passivamente em seres 

humanos e em ratos mostraram que os valores obtidos em seres humanos foram 

maiores que os valores obtidos em ratos. As possíveis razões para isso são as 

diferenças existentes entre as áreas de absorção efetiva do segmento perfundido 

nos dois modelos, além da existência de diferenças entre as espécies que afetam 

o transporte de substâncias ativamente transportadas (AMIDON; SINKO; 

FLEISHER, 1988; SALPHATI et al., 2001).  
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Cao e colaboradores (2006) encontraram um alto grau de correlação 

(superior a 0,8) entre valores de Pef em ratos e em seres humanos para dezesseis 

compostos avaliados (tanto substâncias transportadas passivamente como 

substâncias transportadas por carreadores). Um bom resultado obtido utilizando o 

rato para prever as características de absorção é a correlação existente entre as 

características de permeabilidade em tecido intestinal de rato e em tecido de 

origem humana (CAO et al., 2006).  

Assim, a boa correlação constatada entre dados obtidos pela técnica de 

perfusão in situ e dados obtidos em seres humanos permite classificar os 

fármacos adequadamente, segundo o SCB (FAGERHOLM; JOHANSSON; 

LENNERNÄS, 1996). 

A ampla utilização do modelo de perfusão in situ para o estudo de 

permeabilidade de substâncias está relacionada às suas vantagens em relação 

aos demais modelos: existência de inervação e suprimento sanguíneo no 

intestino, adequada permeabilidade por via paracelular, presença da camada de 

muco, expressão biorrelevante de transportadores protéicos e de enzimas 

metabolizadoras. Portanto, este modelo permite compreender os mecanismos de 

transporte envolvendo carreadores de influxo e efluxo, bem como avaliar o 

impacto das enzimas metabolizadoras presentes na superfície dos enterócitos 

(ANNAERT et al., 2000; BROUWERS et al., 2010).  

Baseando-se nestas vantagens, o modelo de perfusão in situ permite uma 

simulação da administração oral de fármacos. Também é possível determinar a 

absorção de uma substância ativa num segmento intestinal específico, 

principalmente em estudos com compostos que são transportados por proteínas 

carreadoras, uma vez que a expressão de transportadores varia de acordo com a 

região do intestino (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; COOK; SHENOY, 

2003; JAIN et al., 2007; RATHORE et al., 2008; ZAKERI-MILANI et al., 2009; 

BROUWERS et al., 2010). 

Embora haja a utilização de anestésicos em animais, as funcionalidades 

neural, endócrina, linfática e de suprimento sanguíneo permanecem preservados 

durante todo o período do experimento e, portanto, os mecanismos de transporte 

presentes em um animal vivo estão ativos permitindo que os resultados de 

permeabilidade obtidos a partir deste modelo sejam mais próximos das condições 

in vivo. Assim, este modelo integra os aspectos de transporte e metabolismo em 
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que todos os fatores fisiológicos que influenciam a absorção do fármaco estão 

presentes (JAIN et al., 2007; RATHORE et al., 2008; VOLPE, 2008; ZAKERI-

MILANI et al., 2009).  

 

 

Quadro 3.4: Principais variáveis referentes ao modelo de perfusão in situ e 

condições adotadas nos estudos relatados na literatura para a obtenção dos 

resultados de permeabilidade 

Variáveis Condição adotada 

espécie, sexo  e linhagem do animal Rato Wistar macho(1,2,3,4) 

peso do animal (gramas) 250-300(1); 200-250(2); 250-280(3,4) 

duração do jejum (horas) 12-18 h(1,3,4,5) 

anestésicos pentobarbital(2); cetamina-xilazina(3,4) 

região intestinal selecionado para o 

estudo 
Jejuno(2,3,4); íleo(2); cólon(2) 

tempo para atingir o equilíbrio no 

procedimento de perfusão (minutos) 
30(2); 60(3,4) 

composição e pH da solução de 

perfusão 

tampão fosfato (pH 6,5)(2); tampão MES, 

NaCl, KCl, vermelho de fenol (pH 6,5)(3,4) 

fluxo utilizado na perfusão (mL.min-1) 0,2(1,3,4,5); 0,5(2) 

método adotado para a correção do 

TFA 
marcador não absorvível(2,3,4,) 

(1) ZAKERI-MILANI et al., 2009; (2) MASAOKA et al., 2006; (3) DAHAN; AMIDON, 2009; (4) 

DAHAN; WEST; AMIDON, 2009 

 

 

a) Modelo animal em estudos de perfusão in situ 

 

Apesar das questões éticas, os roedores (principalmente ratos) são cada 

vez mais utilizados como modelos animais em pesquisas por se demonstrarem 
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adequados para prever a extensão da absorção de fármacos de uso oral. Além 

disso, a literatura tem apresentado a existência de boa correlação entre a 

absorção de substâncias em intestino de rato e intestino de seres humanos em 

função de similaridades estruturais e fisiológicas (CAO; YU; SUN, 2008). Portanto, 

dados relacionados à permeabilidade obtidos em ratos poderão servir de base 

para prever quantitativamente a absorção de fármacos in vivo (FAGERHOLM; 

JOHANSSON; LENNERNÄS, 1996; RUAN et al., 2006; JAIN et al., 2007; CAO; 

YU; SUN, 2008). 

Dependendo da espécie animal selecionada para o estudo, poderá haver 

diferenças na correlação de dados para fármacos que são transportados por 

mecanismos mais complexos, pois a expressão de proteínas varia de uma 

espécie para a outra (CAO et al., 2006; KIM et al., 2006; CAO; YU; SUN, 2008).   

 

 

b) Condições gerais dos estudos de perfusão in situ 

 

Os animais normalmente utilizados em experimentos de perfusão são ratos 

machos da linhagem Wistar ou Sprague-Dawley, com peso entre 200 e 400g. 

Usualmente estes animais são mantidos em jejum por um período que varia de 12 

a 24 horas com acesso livre à água. Dependendo do propósito do estudo, a 

anestesia poderá ser administrada por meio de injeções intramuscular ou 

intraperitonial, ou ainda por inalação de anestésicos (SUTTON; RINALDI; 

VUKOVINSKY, 2001; COOK; SHENOY, 2003; BERGGREN et al., 2004; KIM et 

al., 2006; LANE; LEVIS; CORRIGAN, 2006; JAIN et al., 2007; RATHORE et al., 

2008; DAHAN; AMIDON, 2009; LI et al., 2011). 

Os anestésicos empregados em procedimentos cirúrgicos em ratos não 

devem exercer qualquer atividade no TGI para não comprometer os estudos de 

permeabilidade. Os anestésicos mais utilizados são: associação de cetamina-

xilazina (60 a 87 mg.kg-1 e 7 a 8 mg.kg-1, respectivamente), pentobarbital sódico 

(50 a 60 mg.kg-1), uretano (30 mg.kg-1), isoflurano (2%) e tiopental sódico (50 mg.kg-1) 

(SUTTON; RINALDI; VUKOVINSKY, 2001; COOK; SHENOY, 2003; KIM et al., 

2006; LANE; LEVIS; CORRIGAN, 2006; RATHORE et al., 2008; DAHAN; 

AMIDON, 2009; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; LI et al., 2011). 
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Para a realização do experimento, os ratos anestesiados são inicialmente 

acomodados em superfícies lisas aquecidas a 37ºC e, em seguida, o abdômen é 

aberto por meio de uma incisão para acessar o intestino. O segmento intestinal de 

10 a 15 cm de comprimento é selecionado para a inserção das cânulas. Esta 

técnica permite avaliar a permeabilidade dos fármacos em diferentes regiões do 

intestino, tais como: duodeno, jejuno ou íleo (SUTTON; RINALDI; VUKOVINSKY, 

2001; COOK; SHENOY, 2003; CUMMINS et al., 2003; BERGGREN et al., 2004; 

KIM et al., 2006; JAIN et al., 2007; RATHORE et al, 2008; DAHAN; AMIDON, 

2009; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; ERIKSSON et al., 2010; LI et al., 2011). 

Usualmente, as cânulas são inseridas nas duas extremidades da porção 

intestinal: na região proximal (a qual recebe a solução de perfusão com o fármaco 

a ser avaliado) e na região distal (onde as coletas das amostras são realizadas). 

Na preparação do segmento intestinal para o estudo é importante que haja 

cuidados adequados para não causar danos ao sistema circulatório local e à 

inervação. Para evitar o ressecamento dos órgãos e ajudar a manter a 

temperatura do animal durante o experimento, a cavidade abdominal exposta é 

banhada com solução fisiológica a 37ºC ou protegida por filme plástico (SUTTON; 

RINALDI; VUKOVINSKY, 2001; JAIN et al., 2007; DAHAN; WEST; AMIDON, 

2009; LI et al., 2011).  

A literatura tem indicado que a solução de perfusão utilizada nos ensaios 

pode ser preparada utilizando os componentes descritos no Quadro 3.5, 

solubilizando-os em água purificada. As quantidades de cada componente estão 

descritas nas referências indicadas no quadro (BERGGREN et al., 2004; KIM et 

al., 2006; JAIN et al., 2007; RATHORE et al., 2008; DAHAN; WEST; AMIDON, 

2009; ERIKSSON et al., 2010).   

O ajuste de pH da solução de perfusão pode ser feito com solução de ácido 

clorídrico 2 M ou solução de hidróxido de potássio 0,1 M até pH 6,5 (RATHORE et 

al., 2008; ERIKSSON et al., 2010).  
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Quadro 3.5: Principais componentes utilizados no preparo de soluções de 

perfusão 

Componentes Referências 

Tampão MES (2-N-morfolino-etanossulfonato), 

cloreto de sódio, cloreto de potássio, vermelho 

de fenol ou PEG 4000 (pH 6,5 e osmolaridade 

290 mosm.L-1) 

KIM et al., 2006 

DAHAN; WEST; AMIDON, 2009 

Cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato 

de sódio monobásico, fosfato de sódio 

bibásico, manitol, polietilenoglicol, D-glicose 

(pH 6,5 e osmolaridade 290 mosm.L-1) 

JAIN et al., 2007 

ERIKSSON et al., 2010 

Cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato 

de sódio monobásico, fosfato de sódio 

bibásico, D-glicose (pH 7,4 e osmolaridade 

200-250 mosm.L-1) 

RATHORE et al., 2008 

Tampão fosfato, cloreto de potássio, cloreto de 

sódio, manitol, D-glicose, PEG 4000 (pH 6,5 e 

osmolaridade 290 mosm.L-1) 

BERGGREN et al., 2004 

 

 

Conforme descrito na literatura, para a definição da concentração do 

fármaco na solução de perfusão deve-se considerar a maior dose comercializada 

no país dividida pelo volume de 250 mL de meio aquoso (KIM et al., 2006; 

DAHAN; WEST; AMIDON, 2009). O volume de 250 mL é justificado em função do 

volume de água empregado para a administração dos medicamentos por via oral 

nos estudos de biodisponibilidade e bioequivalência (UNITED STATES, 2000).  

A perfusão da solução através do segmento intestinal selecionado deve ser 

realizada com fluxo constante e uniforme, o que é permitido com o emprego de 

uma bomba peristáltica (BERLIOZ et al., 1999; JAIN et al., 2007; DAHAN; WEST; 

AMIDON, 2009; BROUWERS et al., 2010). Com o objetivo de deslocar resíduos 

presentes no segmento intestinal, os quais podem comprometer o estudo de 

permeabilidade, solução de perfusão isenta de fármaco é perfundida por um 
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determinado período a um fluxo previamente padronizado (de 0,5 mL.min-1 por 30 

minutos, de 5,0 mL.min-1 por 8 minutos ou de 1,0 a 3,0 mL.min-1) (ANNAERT et 

al., 2000; KIM et al., 2006; JAIN et al., 2007; MORISHITA et al., 2007; DAHAN; 

WEST; AMIDON, 2009).  

Por outro lado, a perfusão da solução contendo o fármaco normalmente é 

realizada com fluxo de 0,2 mL.min-1, podendo variar de 0,1 a 0,3 mL.min-1. A 

manutenção deste fluxo é importante para que as condições fisiológicas sejam 

preservadas, evitando-se alterações na CAE. Estudos têm indicado que as 

coletas de amostras da solução perfundida são realizadas em intervalos de tempo 

que variam de 5 a 15 minutos e o período total do experimento corresponde a um 

intervado de 60 a 120 minutos (BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; 

SUTTON; RINALDI; VUKOVINSKY, 2001; COOK; SHENOY, 2003; BERGGREN 

et al., 2004; KIM et al., 2006; LANE; LEVIS; CORRIGAN, 2006; JAIN et al., 2007; 

GRIFFIN; O’DRISCOLL, 2008; RATHORE et al., 2008; DAHAN; WEST; AMIDON, 

2009; ZAKERI-MILANI et al., 2009; ERIKSSON et al., 2010; LI et al., 2011).  

Ao final do experimento, normalmente os animais são sacrificados com 

injeção intracardíaca de solução saturada de cloreto de potássio e, em seguida, 

os intestinos são removidos para as medições do comprimento e raio (SUTTON; 

RINALDI; VUKOVINSKY, 2001; JAIN et al., 2007; DAHAN; WEST; AMIDON, 

2009). 

 

 

c) Efeito da CAE e fluxo dinâmico de água no lúmen 

intestinal 

 

A CAE, conforme descrito no item 3.1, é uma camada estagnada de água 

adjacente à superfície apical da membrana e que é formada pela mistura 

incompleta de conteúdo luminal próxima à superfície do intestino, podendo atuar 

como uma barreira física à absorção de substâncias. Dependendo da espessura 

desta camada, a permeabilidade de uma substância ativa através da membrana 

intestinal pode ser variada (THOMSON et al., 1983).   

Estudos têm indicado que esta camada apresenta-se mais espessa quando 

empregam-se métodos in vitro e ex vivo, o que pode ser uma razão para 

resultados diferenciados devido ao efeito de barreira à absorção (LENNERNAS, 
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1998; AVDEEF, 2003; DEFERME, ANNAERT, AUGUSTIJNS, 2008; SUGANO, 

2010). 

Nos estudos de permeabilidade por meio do modelo de perfusão in situ é 

fundamental considerar o efeito dos processos de absorção (ou influxo) e 

secreção (ou efluxo) de água que ocorrem constantemente no intestino durante o 

ensaio sobre os resultados de permeabilidade, pois estas transferências de água 

podem introduzir erros na concentração luminal do fármaco (SUTTON; RINALDI; 

VUKOVISNKY, 2001; LANE; LEVIS; CORRIGAN, 2006).   

Com a finalidade de corrigir as prováveis alterações que ocorrem na 

concentração da substância em função do efluxo e influxo de água, têm sido 

relatados dois principais métodos: o da co-perfusão de uma substância 

marcadora não absorvível, tais como vermelho de fenol (corante), inulina ou 14C-

PEG 4000 (isótopo radioativo) e o método gravimétrico.  

Para o método com co-perfusão de um marcador, a correção da 

concentração de um fármaco avaliado no estudo de permeabilidade utilizando 

marcadores não absorvíveis é calculada pela Equação 3.1 (SUTTON; RINALDI; 

VUKOVINSKY, 2001; KIM et al., 2006; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009).  

 

 

Equação 3.1:  

 

 

 

onde: Cout corrigida = concentração corrigida do fármaco na saída do segmento intestinal; 

          Cout = concentração do fármaco na saída do segmento intestinal; 

           [Marcador in] = concentração da substância marcadora na entrada do segmento 

intestinal; 

          [Marcador out] = concentração da substância marcadora na saída do segmento 

intestinal. 
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Já por meio do método gravimétrico, a correção da concentração do 

fármaco pode ser calculada através do emprego da Equação 3.2. Tal método 

consiste em pesar o líquido coletado (diferença entre o peso do recipiente cheio e 

o peso do mesmo recipiente vazio) e através do valor da densidade (obtido a 

partir da solução de perfusão com o fármaco) é possível obter o volume 

correspondente ao fluxo utilizado por unidade de tempo (SUTTON; RINALDI; 

VUKOVINSKY, 2001; JAIN et al., 2007; MAHER et al., 2009).  

O método gravimétrico consiste em corrigir a concentração do fármaco na 

solução de perfusão coletada em cada intervalo de tempo do ensaio em relação à 

ocorrência do efeito do fluxo de água no intestino. Cout é determinada a partir da 

quantificação da substância por método analítico adequado e o valor de Qout pode 

ser facilmente obtido a partir do cálculo da densidade da solução de perfusão 

contendo o fármaco nas condições de temperatura do ensaio.  

 

 

Equação 3.2: 

 

 

 

onde: Cout corrigida = concentração corrigida do fármaco na saída do segmento intestinal; 

           Cout = concentração do fármaco na saída do segmento intestinal; 

           Qin = fluxo da solução de perfusão na entrada do segmento intestinal; 

           Qout = fluxo da solução de perfusão na saída do segmento intestinal. 

 

 

Sutton, Rinaldi e Vukovinsky (2001) avaliaram comparativamente o 

emprego de dois métodos para a correção da concentração do fármaco na saída 

do segmento intestinal (Cout corrigida). Neste estudo foram avaliados os métodos que 

utilizam marcadores não absorvíveis e o método gravimétrico. Os autores 

constataram que ambos os procedimentos apresentaram precisão satisfatória, 

entretanto o método gravimétrico mostrou-se superior, uma vez que, por não 

empregar nenhum tipo de substância como marcador, não oferece o risco de 
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interferência no ensaio de permeabilidade propriamente dito e nas análises 

posteriores do fármaco em estudo (SUTTON; RINALDI; VUKOVINSKY, 2001).  

É possível, por meio de outra equação, obter os valores de fluxo de água 

no intestino para cada coleta de amostra durante o ensaio. A taxa de fluxo de 

água no intestino (TFA) é calculada pela Equação 3.3, onde resultados positivos 

indicam a ocorrência de absorção de água a partir do lúmen intestinal e 

resultados negativos indicam o oposto (JAIN et al., 2007). 

 

 

Equação 3.3:  

 

 

 

onde: TFA = taxa do fluxo de água;  

           Qin = fluxo de entrada da solução de perfusão; 

           Qout = fluxo de saída da solução de perfusão em um intervalo específico;  

            l = comprimento do segmento intestinal selecionado.  

 

 

d) Cálculo da permeabilidade efetiva (Pef) 

 

O estudo de permeabilidade de uma substância ativa por meio do modelo 

de perfusão in situ se inicia após o estabelecimento do estado de equilíbrio 

(também conhecido como estado estacionário). Para atingir esta condição, 

normalmente leva-se de 30 a 60 minutos e é fundamental para que o fármaco 

solubilizado na solução de perfusão possa entrar em equilíbrio com a membrana 

intestinal, ou seja, sua concentração na saída do intestino permanece estável ao 

longo do tempo, permitindo, desta forma, o cálculo da Pef a partir das amostras 

coletadas (COOK; SHENOY, 2003; KIM et al., 2006; JAIN et al., 2007; DAHAN; 

WEST; AMIDON, 2009; ERIKSSON et al., 2010). 

A Equação 3.4 apresenta a fórmula matemática para o cálculo da 

permeabilidade efetiva (JAIN et al., 2007; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009).  
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Equação 3.4:   

 

 

 

onde: Pef  = permeabilidade efetiva do fármaco; 

           Qin = fluxo de entrada da solução de perfusão; 

            A = área (2πRL) disponível para absorção intestinal, considerando o 

comprimento (L) e o raio do intestino (R); 

           Cout = concentração corrigida do fármaco na saída do segmento intestinal; 

           Cin = concentração de entrada do fármaco.  

 

 

e) Cálculo da Pef em seres humanos a partir dos resultados 

de Pef em ratos 

 

Alguns autores têm proposto um modelo matemático que permite 

determinar ou prever a Pef em seres humanos a partir dos valores de Pef obtidos 

em ratos pelo método de perfusão in situ. A relação matemática proposta por 

estes pesquisadores está descrita na Equação 3.5 (FAGERHOLM; JOHANSSON; 

LENNERNÄS, 1996; SVENSSON et al., 1999). 

 

 

Equação 3.5:  

 

 

 

onde: Pef, humanos = permeabilidade efetiva prevista para seres humanos; 

            Pef, ratos = permeabilidade efetiva obtida a partir de ensaios com ratos 

empregando o modelo de perfusão in situ. 
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3.3. Fármacos antirretrovirais 

 

Os fármacos antirretrovirais atuam inibindo a replicação viral em diferentes 

fases do processo. Existem atualmente cinco classes de fármacos antirretrovirais: 

inibidores da protease, inibidores da transcriptase reversa análogos de 

nucleosídeos, inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos, 

inibidores da fusão e inibidores da integrase (OFOTOKUN; CHUCK; HITTI, 2007; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

A primeira classe de fármacos que surgiu para o tratamento de pacientes 

com Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) foi a dos inibidores da 

transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (ITRAN), que apresentam 

atividade antirretroviral em função de sua potência contra o HIV tipo 1 e tipo 2. 

Pertencem a esta classe fármacos como abacavir, didanosina, lamivudina, 

estavudina e zidovudina (AYMARD et al., 2000; BALINT, 2001; CHECA et al., 

2005; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Os ITRAN são amplamente utilizados e atuam inibindo a enzima 

transcriptase reversa do vírus HIV. Os fármacos estavudina (d4T), lamivudina 

(3TC) e zidovudina (AZT) são aprovados pela FDA para o tratamento terapêutico 

de pessoas infectadas com o vírus HIV, além de fazerem parte do programa 

brasileiro do governo de combate à Aids (BALIMANE; SINKO, 1999; 

FERNANDES et al., 2006; ROBBINS et al., 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011).  

Dados referentes às características de solubilidade e permeabilidade em 

relação à d4T, 3TC e AZT são escassos na literatura, bem como dados 

relacionados aos estudos de permeabilidade destes fármacos por meio do  

modelo de perfusão in situ. Os poucos relatos existentes apresentam divergências 

que podem ser justificadas em razão das variáveis do estudo: técnica ou tipo de 

ensaio empregado, temperatura, composição e pH do meio utilizado, entre outras. 
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3.3.1. Estavudina (d4T) 

 

A estavudina (d4T, C10H12N2O4) é um fármaco sintético inibidor da 

transcriptase reversa análogo de nucleosídeo (ITRAN). No interior das células, 

este fármaco sofre fosforilação por enzimas quinases gerando um metabólito ativo 

conhecido como trifosfato de estavudina (d4T-3P) que atua impedindo a 

replicação viral, pois há competição com o substrato natural da enzima resultando 

na formação prematura do DNA viral (BALIMANE; SINKO, 1999; LI; CHAN, 1999). 

A Figura 3.3 mostra a estrutura química da d4T.  

 

 

 

Figura 3.3: Estrutura química da d4T (BALIMANE; SINKO, 1999; LI; CHAN, 1999) 

 

 

A d4T apresenta-se como pó branco ou levemente amarelado com peso 

molecular igual a 224,2 g.mol-1 e pKa igual a 9,8. A solubilidade da d4T em água 

na temperatura de 23°C é de aproximadamente 83 mg.mL-1 (UNITED STATES, 

2009). É um fármaco que apresenta boa absorção após a administração oral com 

biodisponibilidade em torno de 86% (1 hora após a administração oral). Tem sido 

classificada como pertencente à classe I do SCB (BALIMANE; SINKO, 1999; 

LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004; MISTRI et al., 2007; STRYDOM et al., 

2009; SILVA et al., 2011). 

Apesar da existência das informações relativas à solubilidade em água ou 

biodisponibilidade, há poucos relatos na literatura que avaliam ou descrevem 

estes parâmetros em relação à d4T, sobretudo conforme o SCB.  
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Prakash e colaboradores (2008) avaliaram a solubilidade de antirretrovirais, 

inclusive da d4T. Em diferentes meios, tais como água, solução de HCl a 0,01M, 

tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8, utilizando o método de saturação 

do meio sob temperatura de 37 ± 0,5°C. Os resultados apresentados foram: 

75,36 mg.mL-1 no meio água, 78,19 mg.mL-1 no meio HCl 0,01M, 101,23 mg.mL-1 

no meio pH 4,5 e 76,13 mg.mL-1 no meio pH 6,8 (PRAKASH et al., 2008).    

Com relação à permeabilidade, Waclawski e Sinko (1996) empregaram o 

modelo de perfusão in situ e constataram que a d4T apresenta permeabilidade 

concentração-dependente em concentrações variadas, ou seja, quando a 

concentração do fármaco aumenta, a permeabilidade também aumenta. Em 

estudo realizado com membranas de intestino de ratos (brush-border membrane 

vesicles), Waclawsky e Sinko observaram que os mecanismos de permeação da 

d4T estão relacionados à participação de carreadores e aos processos passivos 

(WACLAWSKI; SINKO, 1996). Os resultados deste trabalho reforçam a 

participação de um transportador na membrana intestinal. Neste estudo foi 

verificado também que a ocorrência de metabolismo intracelular e na borda em 

escova é mínima em ratos (por incubação da substância com homogenato 

intestinal). Em seres humanos, a não ocorrência de absorção saturável da d4T 

provavelmente se deve à alta permeabilidade passiva (WACLAWSKI; SINKO, 

1996).  

Siccardi e colaboradores têm relatado que a permeabilidade da d4T, 

resultado obtido por meio de estudos em células Caco-2, foi de 0,45 x 10-5 cm.s-1 

(SICCARDI et al., 2003).  

 

 

3.3.2. Lamivudina (3TC) 

 

A lamivudina (3TC; C8H11N3O3S) é um fármaco antirretroviral sintético 

análogo de nucleosídeo (ITRAN) e atua inibindo a enzima transcriptase reversa 

do HIV. Normalmente este fármaco é utilizado em associação com outros 

antirretrovirais como d4T, AZT e didanosina (LI; CHAN, 1999; BALINT, 2001; 

FERNANDES et al., 2006; WHO, 2006; JAIN; JADON; RADHAPYARI, 2007; 

MISTRI et al., 2007; STRAUCH et al., 2011). A Figura 3.4 representa a estrutura 

química da 3TC. 
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Figura 3.4: Estrutura química da 3TC (BALIMANE; SINKO, 1999; LI; CHAN, 

1999; WHO, 2006; STRAUCH et al., 2011) 

 

 

A atividade terapêutica da 3TC contra o vírus HIV depende de sua 

fosforilação por enzimas quinases no interior dos linfócitos, transformando-se em 

metabólito ativo trifosfatado (3TC-3P) capaz de inibir a enzima transcriptase 

reversa do HIV tipo 1 e HIV tipo 2 por se ligar ao DNA do vírus (BALIMANE; 

SINKO, 1999; JAIN; JADON; RADHAPYARI, 2007; STRAUCH et al., 2011). 

Após a administração oral, a absorção da 3TC ocorre de forma rápida por 

mecanismo de difusão passiva e apresenta biodisponibilidade em torno de 80% 

(YUEN et al., 1995; BALIMANE; SINKO, 1999; BALINT, 2001; MISTRI et al., 

2007). 

A 3TC apresenta-se como pó branco a branco amarelado, peso molecular 

igual a 229,3 g.mol-1, pKa de 4,3 e quando dissolvido em água purificada 

encontra-se sob a forma não ionizada (FERNANDES et al., 2006; STRAUCH et 

al., 2011). Este fármaco possui boa estabilidade à luz e à temperatura tanto sob a 

forma sólida quando em solução aquosa. Com relação à solubilidade, o fármaco 

3TC apresenta-se solúvel em metanol e praticamente insolúvel em acetona 

(WHO, 2006). Segundo o Merck Index (2001), o valor de solubilidade da 3TC é de 

aproximadamente 70,0 mg.mL-1 a 20°C, porém esta referência não relata 

quaisquer detalhes para a obtenção deste resultado (MERCK INDEX, 2001).  
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Quanto à sua classificação biofarmacêutica, há divergências. Estudos têm 

indicado que ela pode pertencer à classe I ou à classe III (LINDERBERG; KOOP; 

DRESSMAN, 2004; FERNANDES et al., 2006). Segundo Lindenberg, Koop e 

Dressman (2004), a 3TC apresenta alta solubilidade, porém dados referentes à 

permeabilidade deste fármaco são contraditórios, levando à dificuldade de 

classificá-lo segundo critérios do SCB. Por outro lado, alguns pesquisadores têm 

considerado esta substância como pertencente à classe I do SCB, ou seja, 

apresenta características de alta solubilidade e alta permeabilidade 

(LINDENBERG; KOOP; DRESSMAN, 2004; FERNANDES et al., 2006).   

De acordo com os estudos de solubilidade, segundo o SCB, realizados por 

Prakash e colaboradores (2008), a 3TC apresentou os seguintes resultados: 

140,01 mg.mL-1 em meio água, 276,08 mg.mL-1 em solução de HCl 0,01M, 

230,50 mg.mL-1 em tampão pH 4,5 e 92,76 mg.mL-1 em tampão pH 6,8. Os 

estudos foram conduzidos sob temperatura de 37 ± 0,5°C, porém algumas 

condições diferem do preconizado pela FDA (PRAKASH et al., 2008).  

Igualmente, fundamentados no SCB, a avaliação da solubilidade da 3TC 

pelo método do equilíbrio foi realizada em estudo conduzido por Dezani (2010). 

Cinco meios de solubilização foram utilizados e os resultados obtidos foram: 

177,53 mg.mL-1 em meio água purificada, 212,63 mg.mL-1 em meio pH 1,2, 

155,95 mg.mL-1 em meio pH 4,5, 179,03 mg.mL-1 em meio pH 6,8 e 190,70 mg.mL-1 

em meio pH 7,5. A partir destes resultados, a razão D:S da 3TC foi obtida para 

cada meio de solubilização considerando a maior dose recomendada (300 mg). 

Os resultados referentes à razão D:S foram: 1,69 mL em água purificada, 1,41 mL 

em meio pH 1,2, 1,92 mL em meio pH 4,5, 1,68 mL em meio pH 6,8, e 1,57 mL 

em meio pH 7,5 (DEZANI, 2010).  

A dissolução intrínseca da 3TC em diferentes meios permitiu a obtenção 

das taxas de dissolução intrínseca do fármaco (TDI), as quais foram: 6,94 mg/min/cm² 

em água purificada,  9,83 mg/min/cm² em meio pH 1,2, 6,38 mg/min/cm² em meio 

pH 4,5, 5,13 mg/min/cm² em meio pH 6,8 e 4,86 mg/min/cm² em meio pH 7,5 

(DEZANI, 2010). 

Os resultados de solubilidade e de dissolução intrínseca da 3TC obtidos 

por Dezani (2010) são condizentes, uma vez que o fármaco é solúvel em até 250 mL 

de meio aquoso. Além disso, a 3TC apresentou elevada velocidade de 

dissolução, correspondendo com a característica de alta solubilidade do fármaco.  



50 
 

Dados referentes à permeabilidade da 3TC são escassos na literatura. 

Souza e colaboradores estudaram a permeabilidade da 3TC em células Caco-2 e 

MDCK-MDR1. A Pap em Caco-2 foi de 0,10 x 10-5 cm.s-1, enquanto que em células 

MDCK-MDR1 o resultado obtido foi de 0,01 x 10-5 cm.s-1 (SOUZA et al., 2009). 

Em ensaios de permeabilidade utilizando o modelo ex vivo com o emprego 

de tecido intestinal isolado em câmaras de difusão vertical (Franz Cells), a 3TC 

apresentou Pap igual a 48,00 x 10-5 cm.s-1 (DEZANI, 2010). 

 

 

3.3.3. Zidovudina (AZT) 

 

A zidovudina (AZT, C10H13N5O4) é um fármaco antirretroviral sintético 

análogo de nucleosídeo inibidor da enzima transcriptase reversa (ITRAN). A 

Figura 3.5 representa a estrutura química da AZT.  

 

 

 

Figura 3.5: Estrutura química da AZT (BALIMANE; SINKO, 1999; LI; CHAN, 

1999) 

 

 

A AZT foi o primeiro fármaco antirretroviral aprovado para o tratamento da 

Aids e até hoje ele é escolhido para ser usado em associação com outras 

substâncias ativas para combater a infecção pelo vírus HIV (BALIMANE; SINKO, 

1999; KIYOMOTO; TENGAN; GODINHO, 2008; PENDELA et al., 2009). 
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Intracelularmente, a AZT sofre fosforilação por enzimas quinases e 

transforma-se em metabólito ativo trifosfatado. A zidovudina-trifosfato (AZT-3P) 

possui afinidade pela enzima transcriptase reversa do vírus HIV causando sua 

inibição por mecanismo competitivo e conseqüente diminuição na replicação viral, 

pois impede a formação da cadeia de DNA viral (BALIMANE; SINKO, 1999; LI; 

CHAN, 1999; BALINT, 2001). 

A AZT possui boa estabilidade à luz e à temperatura quando está na forma 

sólida ou em solução aquosa. Seu valor de pKa é de 9,78  (LINDENBERG; 

KOPP; DRESSMAN, 2004).  

A AZT apresenta boa absorção após a administração oral, ocorrendo por 

difusão passiva através da membrana intestinal, podendo interagir com proteínas 

carreadoras. A biodisponibilidade deste fármaco é de 60 a 70%, podendo ocorrer 

grande variabilidade oral em razão do metabolismo pré-sistêmico e a uma série 

de fatores, incluindo o estado de saúde do paciente e interações com alimentos e 

com outros fármacos (BLUM et al., 1988; WACLAVISKI; SINKO, 1996; LI; CHAN, 

1999). 

Pertence à classe I do SCB (LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004) e 

existem alguns estudos de solubilidade e permeabilidade da AZT realizados por 

diferentes métodos relatados na literatura.  

Em relação à solubilidade, a AZT apresenta resultado como 25 mg.mL-1 a 

25°C, porém as condições do ensaio para a obtenção de tal dado não são 

descritas (MERCK INDEX, 2001).  

Singh e colaboradores (2010) conduziram um estudo de solubilidade da 

AZT pelo método do equilíbrio em água destilada, resultando em 19,50 mg.mL-1 a 

25°C, enquanto que a 37°C a solubilidade foi de 30,60 mg.mL-1. Em tampão pH 6,8, a 

solubilidade da AZT foi de 20,3 mg.mL-1 a 25°C e 24,4 mg.mL-1 a 37°C (SINGH et al., 2010).  

Em outro estudo de solubilidade pelo método do equilíbrio a 37°C, a AZT 

foi avaliada em cinco meios com diferentes valores de pH. Os resultados obtidos 

foram: 25,39 mg.mL-1 em água purificada, 18,65 mg.mL-1 em meio pH 1,2, 23,25 

mg.mL-1 em meio pH 4,5, 24,43 mg.mL-1 em meio pH 6,8, e 20,10 mg.mL-1 em 

meio pH 7,5. Os valores relacionados à razão D:S foram obtidos a partir dos 

dados de solubilidade, considerando a maior dose recomendada (300 mg) do 

fármaco. As razões D:S foram obtidas para cada meio empregado no estudo e os 
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resultados foram: 11,92 mL em água purificada, 16,08 mL em meio pH 1,2, 12,90 mL 

em meio pH 4,5, 12,28 mL em meio pH 6,8, e 14,93 mL em meio pH 7,5 (DEZANI, 2010).  

Com relação ao estudo de dissolução intrínseca da AZT, os resultados 

obtidos por Dezani (2010) foram: 0,95 mg/min/cm² em água purificada, 0,74 mg/min/cm² 

em meio pH 1,2, 0,90 mg/min/cm² em meio pH 4,5, 0,72 mg/min/cm² em meio pH 6,8 

e 0,66 mg/min/cm² em meio pH 7,5. Tais dados indicaram alta velocidade de 

dissolução da AZT. Sendo assim, este fármaco apresenta alta solubilidade, bem 

como alta velocidade de dissolução (DEZANI, 2010).  

Em estudo de permeabilidade utilizando tecidos intestinais isolados em 

câmaras de difusão (Franz Cells), a AZT apresentou permeabilidade aparente no 

sentido absortivo igual a 56,00 x 10-5 cm.s-1 (DEZANI, 2010).  

Em culturas celulares de Caco-2 e MDCK-MDR1, a AZT apresentou 

permeabilidade aparente igual a 6,14 x 10-5 cm.s-1 e 0,17 x 10-5 cm.s-1, 

respectivamente (SOUZA et al., 2009). Yu e Synko (1997) também estudaram a 

Pap da AZT em células Caco-2, obtendo resultado igual a 2,16 x 10-5 cm.s-1 (YU; 

SINKO, 1997).  

Em sacos invertidos, o valor de permeabilidade aparente da AZT obtido foi 

de 0,55 x 10-5 cm.s-1 (QUEVEDO; BRIÑON, 2009).  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
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4.1. Materiais 

 

4.1.1. Materiais, solventes e reagentes 

 

- Lamivudina e zidovudina: matérias-primas de grau farmacêutico de pureza, 

fornecidas gentilmente pela Fundação para o Remédio Popular (FURP, São 

Paulo, Brasil); 

- Estavudina: matéria-prima de grau farmacêutico de pureza, fornecida 

gentilmente pela Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos (São Paulo, Brasil); 

- Estavudina, lamivudina e zidovudina: substâncias químicas de referência com 

grau de pureza superior a 99%; 

- Marcadores fluoresceína e metoprolol; 

- Solução de perfusão preparada com os seguintes componentes: NaCl, KCl, 

Na2HPO4, NaH2PO4, manitol, PEG 4000 e D-glicose (JAIN et al., 2007); 

- Materiais descartáveis para uso nos procedimentos cirúrgicos (seringas, 

algodão, gazes e esparadrapo); 

- ácido clorídrico (HCl), cloreto de sódio (NaCl), fosfato de potássio monobásico 

(KH2PO4) e hidróxido de sódio (NaOH); 

- Acetonitrila e Metanol de pureza cromatográfica Merck; 

- Trietilamina P.A.; 

- Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) Merck; 

- Ácido o-fosfórico (H3PO4), ácido clorídrico (HCl) e hidróxido de sódio (NaOH);  

- Água purificada Milli-Q (Millipore Corporation, EUA). 

 

 

4.1.2. Equipamentos e dispositivos diversos 

 

- Micropipeta monocanal de 20 a 100 µL (Pipetman P100) – Gilson®; 

- Micropipeta monocanal de 100 a 1000 µL (mod. 4500) – Labsystems®; 

- Micropipeta monocanal de 500 a 5000 µL (série 2100) – Eppendorf®; 

- Incubadora com plataforma de agitação orbital tipo Shaker – Tecnal® mod. TE-420; 

- Espectrofotômetro UV-VIS – Varian®; 

- Dissolutor Vankel®, modelo VK-7010, provido de oito cubas; 

- Prensa hidráulica de bancada – Carver®; 
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- Aparato de Wood; 

- Cromatógrafo Merck Hitachi LaChrom® com detector UV (L-7400), detector de 

fluorescência (L-7485) e bomba (L-7100); 

- Bomba peristáltica Minipuls-3 marca Gilson® com 8 canais; 

- Colchonete térmico com controle de temperatura; 

- pHmetro Hanna®; 

- Balança analítica Shimadzu® modelo AX 200; 

- Ultrassom Unique®. 

 

 

4.2. Métodos 

 

4.2.1. Determinação da solubilidade da d4T 

 

4.2.1.1. Preparo dos meios de solubilização para a determinação 

da solubilidade e da dissolução intrínseca  

 

Para a realização dos ensaios de solubilidade e de dissolução intrínseca 

foram empregados cinco meios de dissolução, sendo que quatro deles foram 

soluções tampão (meios aquosos) com diferentes valores de pH (1,2; 4,5; 6,8 e 

7,5) e um deles foi a água purificada Milli-Q. O Quadro 4.1 mostra os 

procedimentos de preparo das quatro soluções tampão utilizadas nos ensaios de 

solubilidade e de dissolução intrínseca da d4T. Conforme a necessidade, o pH foi 

corrigido com o uso de soluções diluídas de HCl (0,1 M) ou NaOH (0,2 M).  
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Quadro 4.1: Procedimentos de preparo das soluções tampão utilizadas nos 

estudos de solubilidade e de dissolução intrínseca da d4T 

Solução Tampão Modo de preparo 

pH 1,2 

Foram dissolvidos 4,0 g de NaCl em água purificada 

Milli-Q em um balão volumétrico de 2 L. Adicionaram-

se 10 mL de HCl  e completou-se o volume com água 

purificada Milli-Q (BRITISH PHARMACOPOEIA, 2010). 

pH 4,5 

Foram dissolvidos 13,6 g de fosfato de potássio 

monobásico em balão volumétrico de 2 L e 

completou-se o volume com água purificada Milli-Q 

(FARMACOPÉIA PORTUGUESA VIII, 2005).  

pH 6,8 

Foram adicionados 500 mL da solução de fosfato de 

potássio monobásico (0,2 M*) em um balão 

volumétrico de 2 L. Posteriormente, foi feita a adição 

de 224 mL de solução de NaOH 0,2 M**, e completou-

se o volume do balão com água purificada Milli-Q 

(UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010).  

pH 7,5 

Foram adicionados 500 mL da solução de fosfato de 

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

de solução NaOH 0,2 M** e completou-se o volume 

do balão de 2 L com água purificada Milli-Q (UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2010).  

* solução de fosfato de 

potássio monobásico 0,2 M 

(1 L) 

Foram dissolvidos 27,22 g de fosfato de potássio 

monobásico em balão volumétrico de 1 L e completou-se 

o volume com água purificada Milli-Q (UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

** solução de NaOH (0,2 M) 

(1 L) 

Foram dissolvidos 8 g de NaOH em balão volumétrico 

de 1 L e completou-se o volume  com água purificada 

Milli-Q (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

 



57 
 

As soluções tampão preparadas foram acondicionadas em frascos de vidro 

âmbar e mantidas sob refrigeração à temperatura de 4°C até sua utilização nos 

estudos de solubilidade e de dissolução intrínseca. 

 

 

4.2.1.2. Determinação da solubilidade da d4T pelo método do 

equilíbrio (shake-flask) 

 

Soluções tampão descritas na Farmacopéia dos Estados Unidos (UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2010) são consideradas apropriadas para o uso em 

determinações da solubilidade. Outros métodos que não o de saturação em 

shake-flask (método do equilíbrio) a 37°C, como os de titulação ácido/base, 

podem ser usados mediante justificativa que suporte que tais métodos possam 

prever a solubilidade de equilíbrio da substância teste (UNITED STATES, 2000).  

O número de diferentes faixas de pH a serem testados depende das 

características de ionização do fármaco e de seu pKa. Por exemplo, se o pKa do 

fármaco variar na faixa de 3 a 5, a solubilidade deverá ser determinada em: pH = pKa, 

pH = pKa - 1, pH = pKa + 1 e nos pH = 1,0 a 7,5, devendo ser realizado com três 

replicatas, sendo o pH verificado após a adição do fármaco na solução tampão 

(UNITED STATES, 2000). 

Os testes de solubilidade da d4T foram realizados utilizando o método do 

equilíbrio empregando a técnica shake-flask (agitação de frascos) no 

equipamento shaker (incubadora com plataforma de agitação orbital com controle 

de temperatura), conforme preconizado pelo guia da FDA (UNITED STATES, 

2000). Os ensaios foram realizados em frascos plásticos com tampa e com 

capacidade de 50 mL. Em cada frasco, foram adicionados 10 mL do meio de 

interesse (descritos no Quadro 4.1) e a quantia de 2 g de d4T. Esta quantidade foi 

suficiente para saturar cada meio, o que foi caracterizado pelo depósito da fração 

não solubilizada no fundo do recipiente. Os frascos foram adaptados ao 

equipamento devidamente programado para manter a temperatura em 37,0 ± 

0,5ºC e agitação de 150 rpm pelo período de 72 horas (UNITED STATES, 2000; 

MARÍN; MARGARIT; SALCEDO, 2002; WON et al., 2005; OKUMU; DIMASO; 

LÖBENBERG, 2009). 
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Após o tempo indicado, as amostras foram retiradas do equipamento e 

imediatamente filtradas com auxílio do filtro de seringa com porosidade de 0,45 

µm. Do volume filtrado, retirou-se a alíquota de 250 µL que foi transferida para um 

balão volumétrico de 25 mL e, em seguida, completou-se o volume do balão com 

os correspondentes meios de interesse (descritos no Quadro 4.1). As leituras em 

espectrofotômetro foram realizadas na região do UV com o comprimento de onda 

de 266 nm utilizando método previamente validado, conforme o item 4.2.5.1.   

A partir dos resultados de solubilidade, é possível calcular a razão D:S do 

fármaco, que é obtida dividindo a maior dose comercial disponível do fármaco (em 

miligramas) pela solubilidade (em miligramas por mililitros) obtida no estudo, 

fornecendo unidades volumétricas (mL). Os valores da razão D:S são, então, 

comparados com os critérios estabelecidos pelo FDA para estabelecer se o 

fármaco é altamente solúvel ou não (UNITED STATES, 2000; LINDENBERG; 

KOPP; DRESSMAN, 2004; UNITED STATES, 2011).  

 

 

4.2.1.3. Determinação da dissolução intrínseca da d4T 

 

Os estudos de dissolução intrínseca foram realizados com o emprego do 

aparato de Wood (vide Anexo A) e dissolutor Vankel®, modelo VK7010. Para a 

obtenção das pastilhas (discos com área de 0,5 cm²) de d4T, foi utilizada uma 

prensa hidráulica de bancada para comprimir uma quantidade do fármaco (média 

de 350 mg) utilizando pressão de 2000 psi durante 2 minutos (MARASANAPALLE 

et al., 2009). 

Padronizou-se o volume de 900 mL de meio para cada cuba de dissolução, 

à temperatura de 37,0 ± 0,5ºC e rotação de 50 rpm. Os intervalos de coleta foram 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 e 90 

minutos. As leituras em espectrofotômetro foram realizadas na região do UV com 

o comprimento de onda de 266 nm, conforme descrito no item 4.2.5.1 (YU et al., 

2004; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010).  

Para a determinação da TDI, é necessário plotar a quantidade acumulada 

da amostra por unidade de área do disco contra o tempo correspondente a até 

10% do fármaco dissolvido. A quantidade acumulada dissolvida por unidade de 

área é dada pela quantidade acumulada dissolvida em cada tempo dividido pela 
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área de superfície exposta. A regressão linear deve ser realizada com pontos que 

representem 10% do fármaco dissolvido (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 

2010). 

 

 

4.2.2. Determinação da permeabilidade da d4t, 3TC e AZT utilizando o 

modelo de perfusão in situ em ratos 

 

4.2.2.1. Preparo da solução de perfusão 

 

A solução de perfusão utilizada nos ensaios de permeabilidade intestinal in 

situ foi preparada com a seguinte composição: cloreto de sódio (NaCl) 48 mM, 

cloreto de potássio (KCl) 5,4 mM, fosfato de sódio bibásico (Na2HPO4) 28 mM, 

fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4) 43 mM, manitol 35 mM, polietilenoglicol 

4000 (PEG 4000) 1 g.L-1, D-glicose anidra 10 mM (JAIN et al., 2007).  

Os componentes foram adicionados em água purificada Milli-Q até a 

completa solubilização e em seguida foi verificado o pH.  Conforme a 

necessidade, realizou-se o ajuste de pH para o valor de 6,5 com solução de ácido 

clorídrico 2 M ou hidróxido de potássio 0,1 M (RATHORE et al., 2008; ERIKSSON 

et al., 2010). A solução pronta foi degaseificada em banho de ultrassom antes da 

sua utilização nos experimentos.  

As soluções de perfusão contendo o fármaco de interesse ou o marcador 

foram preparadas a partir da dissolução destas substâncias na solução de 

perfusão descrita anteriormente. As soluções dos fármacos apresentaram as 

seguintes concentrações: 0,16 mg.mL-1 (d4T), 1,2 mg.mL-1 (3TC), 1,2 mg.mL-1 

(AZT). As soluções dos marcadores apresentaram as seguintes concentrações: 

0,1 mg.mL-1 para fluoresceína e 0,4 mg.mL-1 para metoprolol.  

Para definir a concentração do fármaco na solução de perfusão, considera-

se a maior dose recomendada do produto farmacêutico dividida pelo volume de 

250 mL. Assim, assegura-se a maior concentração possível do fármaco no 

intestino (KIM et al., 2006; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009). Desta maneira, a 

d4T apresenta-se sob a forma de cápsulas na maior dose disponível de 40 mg 

(WHO, 2005; UNITED STATES, 2011). Assim, de acordo com o exposto 

anteriormente, a solução de perfusão contendo este fármaco foi preparada na 
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concentração de 0,16 mg.mL-1. A 3TC e a AZT apresentam-se sob a forma de 

comprimidos na maior dose disponível de 300 mg (UNITED STATES, 2011) para 

ambos, permitindo o preparo da solução de perfusão na concentração de 1,2 mg.mL-1 

para cada um dos dois fármacos, conforme demonstrado no Quadro 4.2. 

 

 

Quadro 4.2: Concentração dos fármacos na solução de perfusão para o estudo 

de permeabilidade utilizando o modelo de perfusão in situ 

Fármaco 
Maior dose 

recomendada (mg)* 

Concentração da substância na 

solução de perfusão (mg.mL-1) 

estavudina 40 0,16 

lamivudina 300 1,2 

zidovudina 300 1,2 

Fonte: UNITED STATES, 2011 

 

 

4.2.2.2. Etapa cirúrgica e perfusão 

 

Para este estudo foram empregados ratos machos da linhagem Wistar 

Hannover, pesando de 250 a 300 g, fornecidos pelo Biotério do Conjunto das 

Químicas da Universidade de São Paulo. Ressalta-se que este estudo foi 

aprovado pela Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, recebendo resposta 

favorável para a realização do presente trabalho sob o número de Protocolo n° 

235, conforme apresentado em Anexo C.  

Para a avaliação da permeabilidade de cada fármaco do estudo e dos 

marcadores foi empregado um número de 6 animais para a fluoresceína (n = 6) e 

7 animais para as demais substâncias (n = 7).  

Os ratos fornecidos permaneceram dentro das condições padrão de 

temperatura, umidade, iluminação e ciclo circadiano no biotério até sua utilização 

nos experimentos. Previamente à execução dos ensaios, os animais foram 

submetidos a um período de jejum de 12 horas com acesso livre à água, 
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conforme procedimentos relatados na literatura relacionados aos estudos de 

permeabilidade de fármacos (SUTTON; RINALDI; VUKOVINSKY, 2001; 

BERGGREN et al., 2004; KIM et al., 2006; JAIN et al., 2007; RATHORE et al., 

2008; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; ZAKERI-MILANI et al., 2009).  

Após o período de jejum, os animais foram contidos adequadamente e 

anestesiados com associação de cetamina-xilazina na dose de 0,1 g.kg-1 e 0,02 g.kg-1 

respectivamente, com administração por via intramuscular na porção posterior da 

pata traseira. A manutenção anestésica foi realizada com 25% a 50% da dose 

inicial administrada (via intramuscular) à medida que os animais apresentavam 

sinais de recuperação, tais como: aumento das frequências respiratória e 

cardíaca, contrações/espasmos musculares, retorno do reflexo interdigital ou 

caudal e respiração irregular.  

Após a constatação do estado profundo de anestesia, caracterizado por 

ausência de reflexos protetores e reflexos caudal e interdigital, além do 

relaxamento muscular, os animais foram acomodados em superfície aquecida a 

37,0 ± 1,0°C para melhor comando da duração da anestesia e conforto e foram 

monitorados durante todo o período de experimento. 

Uma incisão abdominal foi feita para expor o intestino. Cerca de dez 

centímetros de segmento intestinal do jejuno foi isolado utilizando fio cirúrgico. 

Uma cânula plástica foi inserida na porção proximal do intestino e, então, 

conectada à bomba peristáltica para a perfusão da solução de perfusão. Outra 

cânula plástica foi inserida na porção distal do segmento isolado, a fim de permitir 

a coleta das amostras em tempos pré-estabelecidos.  

A solução de perfusão isenta de fármaco, preparada conforme descrito no 

item 4.2.2.1, mantida à temperatura de 37,0 ± 1,0°C, foi perfundida no trecho 

intestinal selecionado para o estudo por um período aproximado de 30 minutos a 

um fluxo de 0,5 mL.min-1 até a completa remoção do conteúdo intestinal, resíduos 

alimentares e secreções.  

Em seguida, a solução de perfusão contendo os fármacos de interesse ou 

os marcadores, preparadas conforme descrito no item 4.2.2.1, foi perfundida a um 

fluxo de 0,2 mL.min-1, sob temperatura de 37,0 ± 1,0°C. Os primeiros 60 minutos 

de perfusão correspondem ao período para atingir o estado de equilíbrio, ou seja, 

é o período para que o fármaco ou os marcadores em solução possam alcançar o 
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estado de equilíbrio com a membrana intestinal (DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; 

DAHAN et al., 2010).  

Após essa etapa, as amostras foram coletadas em intervalos de 15 minutos 

por um tempo total de coleta de 120 minutos (coleta aos 15, 30, 45, 60, 75, 90, 

105, 120 minutos), em recipientes plásticos apropriados do tipo tubo cônico 

plástico com capacidade para 2 mL. Imediatamente após a coleta, os recipientes 

foram pesados para o cálculo da TFA (ver item 4.2.2.3) e, em seguida, as 

amostras foram congeladas a -20 °C para a posterior análise por meio de método 

cromatográfico devidamente validado, conforme descrito no item 4.2.3.  

Com a finalização das coletas das amostras e, portanto, término do 

experimento, foi realizado o aprofundamento da anestesia com a administração 

intramuscular de uma dose completa (0,1 g.kg-1 de cetamina e 0,02 g.kg-1 de 

xilazina) de cetamina-xilazina, para posterior eutanásia com solução saturada de 

cloreto de potássio (KCl) administrada por via intracardíaca, conforme protocolos 

de eutanásia para animais em experimentação (SUTTON; RINALDI; 

VUKOVINSKY, 2001; AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION, 

2007; JAIN et al., 2007; LI et al., 2011).  

Após a constatação da morte, o segmento intestinal submetido ao estudo 

foi retirado para fazer as medições de comprimento para cada animal, pois este 

parâmetro interfere nos cálculos de Pef, conforme a Equação 4.1 (JAIN et al., 

2007; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009). 

 

 

Equação 4.1:  

 

 

onde: Pef  = permeabilidade efetiva do fármaco; 

           Qin = fluxo de entrada da solução de perfusão; 

            A = área (2πRL) disponível para absorção intestinal, considerando o 

comprimento (L) e o raio do intestino (R); 

           Cout = concentração corrigida do fármaco na saída do segmento intestinal; 

           Cin = concentração de entrada do fármaco.  
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A partir dos valores de Pef obtidos em ratos por meio do método de 

perfusão in situ, calcularam-se os valores preditivos da perfusão in situ em seres 

humanos por meio da equação descrita por Fagerholm, Johansson e Lennernäs 

(1996) (FAGERHOLM; JOHANSSON; LENNERNÄS, 1996; SVENSSON et al., 

1999), conforme demonstrado na Equação 4.2. 

 

 

Equação 4.2:  

 

 

 

onde: Pef, humanos = permeabilidade efetiva predita para seres humanos; 

Pef, ratos = permeabilidade efetiva obtida a partir de ensaios com ratos 

empregando o modelo de perfusão in situ. 

 

 

4.2.2.3. Correção do fluxo de água 

 

As concentrações dos fármacos e dos marcadores foram corrigidas pelo 

método gravimétrico, conforme descrito no item 3.2.3.4 (subitem c).  

Para realizar a correção, os recipientes plásticos empregados nas coletas 

foram previamente pesados vazios e em seguida foram pesados com o líquido 

coletado em cada intervalo de tempo de amostragem. Por diferença, obteve-se a 

massa em gramas do líquido coletado (volume de 1mL), ou seja, a massa de 

líquido correspondente ao volume de 1 mL. O volume coletado corresponde a 

cinco minutos de coleta a um fluxo de 0,2 mL.min-1. Sabendo-se previamente a 

densidade do líquido que contém o fármaco solubilizado, é possível corrigir o fluxo 

de saída e, conseqüentemente, a concentração do fármaco contido na amostra, 

sem que a absorção ou secreção de água interfira na quantificação, permitindo, 

desta forma, verificar se houve absorção ou secreção de água no segmento 

intestinal selecionado para o estudo.  
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Conforme relatado no item 4.2.2.2, a solução de perfusão contendo o 

fármaco foi perfundida no trecho intestinal a um fluxo de 0,2 mL.min-1 de forma 

que aproximadamente 1 mL da solução de perfusão foi coletada em cada 

intervalo de tempo do experimento (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 minutos). O 

cálculo da densidade de cada substância na solução de perfusão foi realizado 

considerando o volume de 1 mL e conhecendo-se a massa do líquido 

correspondente a este volume na condições do estudo. Desta forma, o valor de 

densidade calculado (d) para cada composto foi utilizado no cálculo de correção 

do fluxo de saída (Qout em mL.min-1), conforme demonstrado na Equação 4.3. 

 

 

Equação 4.3:  

 

 

 

onde: d = densidade em g.mL-1 (valor obtido pelo cálculo da massa da solução de 

perfusão contendo o fármaco no volume de 1mL); 

m = massa do líquido coletado a partir da porção distal do intestino (diferença 

entre a massa do recipiente com líquido e a massa do recipiente vazio); 

V = volume em mL pelo período de cinco minutos. 

 

O valor de V calculado pela Equação 4.3 refere-se ao volume obtido em 

cinco minutos. Ao dividir este valor por cinco, obtém-se o volume por minuto, que 

corresponde ao fluxo de saída da solução de perfusão (Qout) em mL.min-1.  

Para constatar a ocorrência de absorção ou secreção de água no intestino 

(taxa de fluxo de água) durante o período do experimento, foi utilizada a Equação 4.4. 
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Equação 4.4:  

 

 

 

onde:  Qin = fluxo de entrada da solução de perfusão; 

            Qout = fluxo de saída da solução de perfusão em um intervalo específico, calculado 

a partir da densidade da solução de perfusão através do método gravimétrico;  

            l = comprimento do segmento intestinal selecionado.  

  

 

4.2.3. Quantificação dos fármacos antirretrovirais d4T, 3TC e AZT e 

dos marcadores fluoresceína e metoprolol por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

4.2.3.1. Preparação das amostras 

 

 Após o descongelamento sob temperatura ambiente, as amostras foram 

preparadas da seguinte maneira: (1) para a determinação da d4T: 150 µL de cada 

amostra foram transferidos para tubo de ensaio com 150µL de padrão interno 

(didanosina 10,0 µg.mL-1) e 1200 µL de fase móvel; (2) para a determinação da 

3TC e da AZT: 150 µL de cada amostra foram transferidos para tubo de ensaio 

com 150 µL de padrão interno (didanosina 125,0 µg.mL-1) e 1200 µL de fase 

móvel; (3) para a determinação da fluoresceína: 75 µL de cada amostra foram 

transferidos para tubo de ensaio com 1425 µL de fase móvel; (4) para a 

determinação do metoprolol: 500 µL de cada amostra foram transferidos para tubo 

de ensaio com 150 µL de padrão interno zidovudina (5 µg.mL-1) e 350 µL de fase 

móvel.  

Todas as amostras preparadas foram agitadas em agitador tipo vórtex e 

transferidas para recipientes adequados (vials) para posterior análise por meio de 

CLAE, conforme descrição no item 4.2.3.2.   
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4.2.3.2. Condições cromatográficas  

 

A análise e quantificação das substâncias presentes nas amostras 

provenientes dos ensaios de perfusão in situ foram realizadas por meio de 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). O Quadro 4.3 apresenta as 

condições cromatográficas empregadas para a quantificação dos marcadores 

(fluoresceína e metoprolol) e dos fármacos (d4T, 3TC e AZT) em estudo.  

A fase móvel utilizada foi composta basicamente por mistura de tampão 

fosfato de potássio monobásico 20 mM, acetonitrila e metanol, com proporções 

diferenciadas de acordo com a substância analisada. Conforme a necessidade, o 

pH foi ajustado com ácido o-fosfórico diluído até a obtenção do valor de pH 

desejado. A solução foi filtrada sob vácuo com a utilização de membrana filtrante 

de acetato de celulose, em seguida, a preparação foi levada ao banho de 

ultrassom para degaseificação.  
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Quadro 4.3: Condições cromatográficas empregadas para a análise e 

quantificação de fluoresceína, metoprolol, d4T, 3TC e AZT 

Condições Fluoresceína Metoprolol d4T 3TC AZT 

Detector Fluorescência UV 

Comprimento 

de onda (λ) 

Ex*: 485 nm 

Em**: 515 nm 
254 nm 270 nm 

Fase móvel 

tampão fosfato 

20 mM, metanol 

e acetonitrila 

(40:30:30) pH 

4,5 

tampão fosfato 20 mM, 

metanol, acetonitrila e 

trietilamina 

(69:15:15:1) pH 4,5 

tampão fosfato 20 mM,  

metanol e acetonitrila 

(90:7:3) 

pH 4,5 

Fase 

estacionária 
C18 de 25 cm Phenomenex® 

C18 de 15 cm 

Phenomenex® 

Temperatura 

do forno 
35°C 30°C 35°C 

Fluxo 1,0 mL.min-1 

* comprimento de onda de excitação da substância 

** comprimento de onda de emissão da substância 

 

 

4.2.4. Análise estatística dos resultados 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de permeabilidade foram analisados 

estatisticamente utilizando a análise de variância (ANOVA), seguida de teste de 

Tukey. Os resultados com índice de significância menor que 0,05 (p<0,05) foram 

considerados estatisticamente significativos (JAIN et al., 2007).  
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4.2.5. Validação dos métodos analíticos 

 

4.2.5.1. Validação do método espectrofotométrico para a 

quantificação da d4T na determinação da solubilidade e da 

dissolução intrínseca 

 

A validação do método analítico para a determinação da concentração da 

d4T dissolvida nos ensaios de solubilidade e de dissolução intrínseca foi realizada 

a partir dos procedimentos preconizados na RE n° 899, de 29 de maio de 2003 da 

ANVISA (Guia para a Validação de Métodos Analíticos e Bioanalíticos), para 

ensaios destinados a quantificar fármacos em produtos farmacêuticos ou 

matérias-primas (BRASIL, 2003; ICH, 2005; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 

2010).  

Para a validação do método espectrofotométrico, foram preparadas 

soluções padrão contendo o fármaco d4T na concentração de 100 µg.mL-1, nos 

diferentes meios de dissolução empregados e descritos no Quadro 4.1. Utilizou-se 

o padrão secundário de teor 101% fornecido pela Cristália Produtos Químicos e 

Farmacêuticos (São Paulo, Brasil). A partir destas soluções padrão, procederam-

se as diluições utilizando o meio de solubilização correspondente (descrito no 

Quadro 4.1), obtendo-se, desta forma, as soluções diluídas para as curvas 

analíticas da validação.  

Os meios utilizados para a validação do método espectrofotométrico foram 

preparados de acordo com o item 4.2.1.1. 

 

 

a) Linearidade 

 

As curvas analíticas para cada meio de solubilização empregado foram 

obtidas a partir das leituras em espectrofotômetro das soluções diluídas em cada 

meio (intervalo de 4,0 µg.mL-1 a 24,0 µg.mL-1), conhecendo-se previamente o 

intervalo de absorvância (aproximadamente de 0,2 a 1,4 UA – unidades de 

absorvância). As equações das retas foram obtidas por regressão linear, através 

do método dos mínimos quadrados (BRASIL, 2003). 
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b) Especificidade/Seletividade 

 

Simultaneamente à obtenção dos dados de especificidade e seletividade 

foram realizados ensaios de linearidade, os quais permitiram a construção das 

curvas analíticas.  

As concentrações, em µg.mL-1, utilizadas para a construção das curvas 

analíticas de cada meio foram: 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 

22,0 e 24,0. As leituras das absorvâncias foram feitas em espectrofotômetro na 

região do UV utilizando o comprimento de onda de 266 nm. As determinações 

foram realizadas em triplicata. 

 

 

c) Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) 

 

Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram determinados 

por meio das Equações 4.5 e 4.6 (BRASIL, 2003):  

 

 

Equação 4.5: 

 

 

 

onde: LD = limite de detecção; 

           DPa = desvio padrão do intercepto com o eixo Y de, no mínimo, três curvas 

analíticas; 

           IC = inclinação da curva analítica.  

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Equação 4.6: 

 

 

 

onde:  LQ = limite de quantificação; 

            DPa = desvio padrão do intercepto com o eixo Y de, no mínimo, três 

curvas analíticas; 

            IC = inclinação da curva analítica. 

            

 

              A partir dos valores obtidos na construção das três curvas analíticas, 

foram determinados os parâmetros DPa e IC, com os quais foram calculados os 

LD e LQ. 

 

 

d) Precisão 

 

Avaliou-se este parâmetro em um mesmo dia (precisão intraensaio) e em 

dias diferentes (precisão interensaio ou intermediária).  

A precisão intraensaio para a d4T foi determinada utilizando a 

concentração média da solução do fármaco (14 µg.mL-1) preparada em cada um 

dos meios de solubilização empregados no estudo e descritos no Quadro 4.1. As 

análises foram determinadas em seis replicatas (n = 6). Já a precisão 

intermediária foi determinada utilizando três concentrações diferentes (8 µg.mL-1, 

14 µg.mL-1 e 22 µg.mL-1), sendo que cada análise foi realizada com três 

repetições (n = 3 para cada concentração) e este procedimento repetido para 

cada dia de análise. As leituras das absorvâncias foram feitas em 

espectrofotômetro na região do UV com o comprimento de onda de 266 nm e os 

resultados foram expressos pelos desvios padrão relativos (DPR) dos resultados 

destas análises, conforme a Equação 4.7. 
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Equação 4.7: 

 

 

 

onde:  DPR (%) = desvio padrão relativo em porcentagem; 

           DP = desvio padrão; 

           Cmédia = concentração média determinada. 

 

 

e) Exatidão 

 

A exatidão foi verificada a partir de três concentrações (baixa, média e 

alta), com três réplicas cada. Os resultados deste parâmetro foram obtidos 

através de cálculos que relaciona a concentração média experimental e a 

concentração teórica, segundo a Equação 4.8. 

 

 

Equação 4.8: 

 

 

 

onde:  CME = concentração média experimental; 

           CT = concentração teórica. 

 

 

4.2.5.2. Validação do método cromatográfico para a quantificação 

dos fármacos antirretrovirais d4T, 3TC e AZT e dos 

marcadores fluoresceína e metoprolol 

 

A validação do método analítico cromatográfico empregado na 

determinação da concentração dos fármacos em estudo e dos marcadores nas 

amostras dos estudos de permeabilidade foi realizada conforme preconizado na 
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RE n° 899 e no ICH (BRASIL, 2003; ICH, 2005; UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2010). Os resultados obtidos, de acordo com o método 

proposto, foram expressos por meio da média, do desvio padrão (DP) e do desvio 

padrão relativo (DPR). 

 

 

a) Condições cromatográficas 

 

O preparo de cada fase móvel foi realizado de acordo com o item 4.2.3.2, 

bem como as condições cromatográficas, que estão apresentadas no Quadro 4.3.  

Para o preparo de cada solução padrão, uma quantidade da respectiva 

substância, devidamente corrigida de acordo com o teor declarado, foi pesada 

analiticamente e transferida para balão volumétrico de 100 mL, solubilizando-a 

com solução formada pela mistura de água purificada Milli-Q e metanol 

(80%:20%, v/v). As quantidades pesadas foram equivalentes a: 250 mg de d4T 

(teor = 101,0%), 625 mg de 3TC (teor = 99,7%), 625 mg de AZT (teor = 99,8%), 

2500 mg de fluoresceína (teor = 93,5%) e 1000 mg de metoprolol (teor = 100,2%). 

Todas as soluções preparadas foram levadas ao banho ultrassônico para 

degaseificação. 

As soluções diluídas empregadas para obtenção das curvas analíticas 

foram preparadas por meio de diluições sucessivas das soluções padrão de cada 

substância empregada no estudo utilizando solução água-metanol (80%:20%, v/v). 

As concentrações das curvas para cada solução padrão diluída, bem como a 

solução de padrão interno de didanosina, estão descritas no Quadro 4.4.  
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Quadro 4.4: Concentrações das curvas analíticas para cada solução padrão e 

suas respectivas soluções de padrão interno 

Solução Padrão Concentração (µg.mL-1) Padrão interno 

d4T 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 
Didanosina  

10,0 µg.mL-1 

3TC 10,0; 25,0; 50,0; 75,0; 100,0; 125,0; 150,0; 200,0 Didanosina  

125,0 µg.mL-1 AZT 10,0; 25,0; 50,0; 75,0; 100,0; 125,0; 150,0; 200,0 

Fluoresceína 0,25; 0,50; 2,5; 5,0; 12,5; 15,0; 25,0 ------- 

Metoprolol 25,0; 50,0; 100,0; 250,0; 500,0; 800,0; 1000,0 
Zidovudina  

5 µg.mL-1 

 

 

b) Linearidade 

 

A linearidade foi determinada por meio da construção das curvas analíticas 

com soluções padrão de d4T, 3TC, AZT, fluoresceína e metoprolol nas diversas 

condições descritas no item 4.2.5.2 (subitem a). As equações das retas foram 

obtidas por regressão linear, através do método dos mínimos quadrados 

(BRASIL, 2003). 

 

 

c) Especificidade/Seletividade 

 

A especificidade do método foi verificada por meio da comparação dos 

cromatogramas do padrão e das amostras contendo d4T, 3TC, AZT, metoprolol e 

fluoresceína (BRASIL, 2003; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). 
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d) Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) 

 

O LD foi determinado utilizando a concentração inferior ao limite de 

quantificação, não sendo determinado necessariamente com precisão e exatidão 

(BRASIL, 2003).  

O LQ foi determinado utilizando concentrações decrescentes e conhecidas 

do fármaco, em seis repetições, até o menor nível determinável com precisão e 

exatidão dos limites estabelecidos (BRASIL, 2003). 

 

 

e) Precisão 

 

A precisão foi determinada analisando-se três concentrações diferentes em 

cinco réplicas no mesmo dia (precisão intraensaio) e em dias consecutivos 

(precisão interensaios) e foi calculado segundo a Equação 4.9: 

 

 

Equação 4.9:  

 

 

 

onde: DPR (%) = desvio padrão relativo em porcentagem; 

           DP = desvio padrão; 

           Cmédia = concentração média determinada. 

 

 

f) Exatidão 

 

A exatidão intradia (análises realizadas no mesmo dia em réplicas de seis) 

e interdias (análises realizadas em três dias diferentes em réplicas de nove, no 

total) em três concentrações diferentes foi calculada de acordo com a Equação 

4.10 (BRASIL, 2003; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010): 
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Equação 4.10: 

 

 

onde: Ca = quantidade de d4T/3TC/AZT determinada na solução amostra 

           Cp = quantidade nominal de padrão de d4T, 3TC, AZT, fluoresceína e metoprolol 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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5.1. Determinação da solubilidade da d4T 

 

Os resultados de solubilidade foram obtidos a partir de método 

espectrofotométrico previamente validado, conforme apresentado no item 5.3.  

A Tabela 5.1 e na Figura 5.1 indicam a quantidade máxima de d4T em 

miligramas solúvel em cada mililitro de meio a 37°C. Conforme estes dados, a 

d4T mostrou-se completamente solúvel em até 250 mL em todas as condições 

avaliadas, considerando que a maior dose administrada oralmente (40 mg) é 

completamente dissolvida nesta quantidade de líquido (UNITED STATES, 2000; 

UNITED STATES, 2011). 

Entretanto, durante a execução do estudo de solubilidade da d4T em 

solução tampão pH 1,2, observou-se ao final do teste o surgimento de coloração 

alterada e odor atípico, sugerindo uma possível reação de degradação perante as 

condições do ensaio (150 rpm a 37°C por 72 horas), inviabilizando assim a 

obtenção dos resultados de solubilidade da d4T neste meio.  

Estudos de Silva e colaboradores (2008) têm descrito que o principal 

produto da degradação da d4T é a timina. Este produto de decomposição é 

principalmente formado após a fusão ou degradação hidrolítica e oxidativa da d4T 

(SILVA et al., 2008).  

  

 

Tabela 5.1: Valores médios da solubilidade em mg.mL-1, desvio padrão (DP) e 

desvio padrão relativo (DPR) da d4T nos diferentes meios empregados no estudo 

de solubilidade pelo método do equilíbrio 

 Meios de solubilização 

 água pH 4,5 pH 6,8 pH 7,5 

Solubilidade* 

(mg.mL-1) 
146,49 149,22 139,43 130,15 

DP 3,40 3,99 3,88 10,57 

DPR (%) 2,32 2,68 2,78 8,12 

*Os resultados representam a média de três determinações obtidas por método espectrofotométrico 
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Figura 5.1: Representação gráfica dos valores médios de solubilidade da d4T, 

indicados na parte superior das barras, nos diferentes meios empregados no 

estudo. Os resultados representam a média de três determinações obtidas pelo 

método do equilíbrio por 72 horas 

 

 

Há escassas publicações que tratam da solubilidade da d4T, 

principalmente no que se refere às condições estabelecidas pelo SCB. Segundo 

relatório do medicamento Zerit® apresentado à FDA (UNITED STATES, 2009), a 

solubilidade da d4T em água na temperatura de 23°C é de aproximadamente 83 mg.mL-1.  

No entanto, nenhuma condição do ensaio é relatada para que seja possível 

chegar a este resultado. Prakash e colaboradores (2008) avaliaram a solubilidade 

de diferentes antirretrovirais, inclusive da d4T, em diferentes meios (água 

purificada, solução HCl 0,01M, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8) 

por meio do método de saturação do meio de solubilização. Os autores 

descrevem os seguintes resultados de solubilidade para a d4T: 75,36 mg.mL-1 no 

meio água, 78,19 mg.mL-1 no meio HCl 0,01M, 101,23 mg.mL-1 no meio pH 4,5 e 

76,13 mg.mL-1 no meio pH 6,8 (PRAKASH et al., 2008).   

Conforme pode ser observado na Tabela 5.1, os resultados descritos no 

presente trabalho são maiores do que àqueles indicados e publicados por 

Prakash e colaboradores (2008). Tais diferenças podem ser atribuídas às 

condições empregadas nos ensaios para a determinação da solubilidade, dentre 
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elas: temperatura, intensidade e forma de agitação, tempo de ensaio, composição 

dos meios de dissolução, entre outros. A determinação da solubilidade da d4T no 

presente estudo foi realizada conforme os critérios preconizados pela FDA 

(UNITED STATES, 2000) em uma incubadora com plataforma de agitação orbital 

tipo Shaker. Este equipamento permite o aquecimento dos frascos de maneira 

uniforme e constante e o adequado controle da temperatura que foi mantida a 

37,0 ± 0,5°C. Além disso, a plataforma empregada promove agitação orbital com 

controle de velocidade (150 rotações por minuto). Assim, as condições adotadas 

neste estudo mantiveram-se constantes e padronizadas. O tempo de agitação 

empregado no presente trabalho foi de 72 horas, sendo este período importante 

para que haja a saturação do meio.  

Por outro lado, nos estudos conduzidos por Prakash e colaboradores 

(2008), o aquecimanto do meio foi localizado, não garantindo a adequada 

distribuição e uniformidade da temperatura no meio e a agitação foi promovida por 

agitador magnético, dificultando, desta forma, o controle ou a determinação da 

velocidade de agitação. Ressalta-se também que o tempo de ensaio total para o 

citado estudo foi de 5 horas (PRAKASH et al., 2008). Outro fator que pode 

justificar tais diferenças encontradas é a constituição dos meios de solubilização. 

No presente trabalho, os meios de solubilização empregados na avaliação da 

solubilidade da d4T foram a água purificada e tampão fosfato com valores de pH 

4,5, 6,8 e 7,5, enquanto que as soluções utilizadas nos estudos de Pakash e 

colaboradores (2008) foram água purificada, solução de HCl 0,01 M, tampão 

acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8.  

Conforme descrito no item 4.2.1.2, a partir dos dados de solubilidade 

calculou-se a razão D:S do fármaco. Para que uma substância seja considerada 

altamente solúvel, conforme os critérios estabelecidos pela FDA, ela deve 

apresentar a razão D:S menor que 250 mL (UNITED STATES, 2000; 

LINDENBERG; KOOP; DRESSMAN, 2004) numa faixa de pH de 1,0 a 7,5 

(UNITED STATES, 2000) ou pH 1,2 a 6,8 (EMA, 2008; WHO, 2005) a 37°C 

(STRAUCH et al., 2011).  

Entretanto, existem divergências em relação às dosagens do fármaco, 

dependendo do país e dos protocolos adotados, o que pode determinar 

diferenças na classificação biofarmacêutica de um determinado composto. Por 

exemplo, em função da maior dose disponível no mercado para um determinado 
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produto, a mesma substância ativa poderá ser considerada como altamente 

solúvel em um determinado país, e de baixa solubilidade em outro país. Para a 

determinação da relação D:S para a d4T no presente estudo, considerou-se como 

maior dose aquela recomendada pela FDA para este fármaco, que é de 40mg 

para a d4T (LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004; WHO, 2005; UNITED 

STATES, 2011). 

A Tabela 5.2 apresenta os valores da razão D:S (expressos em mL) para a 

d4T. Este parâmetro corresponde ao volume de meio necessário para solubilizar 

totalmente a maior dose administrada do fármaco. Conforme os resultados, a d4T 

mostrou alta capacidade de solubilização em todos os meios empregados, o que 

indica que, no caso deste fármaco, a solubilidade em valores de pH fisiológicos 

não é fator limitante para a biodisponibilidade do mesmo.  

 

 

Tabela 5.2: Valores médios da razão D:S (em mL) 

  Razão D:S (mL) 

meio água pH 4,5 pH 6,8 pH 7,5 

Estavudina*  0,27 0,27 0,29 0,31 

* maior dose administrada oralmente = 40 mg (UNITED STATES, 2011) 

  

 

A dissolução intrínseca, por sua vez, tem como objetivo a avaliação da 

transferência do fármaco na forma sólida (quando este não está contido numa 

forma farmacêutica) para um meio similar aos líquidos corpóreos (SOUZA; 

FREITAS; STORPIRTIS, 2007).  

Os estudos de dissolução intrínseca podem ser influenciados pelas 

seguintes condições: vibração do equipamento, alinhamento e velocidade do 

sistema de agitação, geometria da cuba, adsorção, presença de gás dissolvido no 

meio de dissolução, centralização dos aparatos, local de amostragem, volume e 

características do meio de dissolução (YU et al., 2004; SOUZA; FREITAS; 

STORPIRTIS, 2007; ZAKERI-MILANI et al., 2009).  

No presente trabalho, as condições supracitadas foram padronizadas para 

minimizar as interferências nos resultados. Os ensaios de dissolução intrínseca 
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foram realizados com o emprego do dissolutor Vankel juntamente com o aparato 

de Wood para a determinação da dissolução do fármaco em sua forma original 

(matéria-prima), sem adjuvantes farmacotécnicos e com forças de compressão 

padronizadas (YU et al., 2004; ZAKERI-MILANI et al., 2009). Conforme descrito 

no item 4.2.1.3, os ensaios de dissolução intrínseca foram realizados em meios 

de dissolução com diferentes valores de pH (Quadro 4.1), mantidos sob 

temperatura de 37,0 ± 0,5°C, agitação de 50 rpm e cada coleta realizada nos 

intervalos pré-definidos com a reposição de meio.   

Dez pontos de coleta foram utilizados para a construção dos perfis de 

dissolução intrínseca da d4T. Em função da rápida dissolução, padronizaram-se 

as coletas em curtos intervalos de tempo visando tornar possível a obtenção dos 

perfis. Os valores obtidos correspondem à média de três determinações. Todos 

os ensaios foram realizados em réplicas de três. A Tabela 5.3 apresenta os 

resultados (valores médios) da quantidade de d4T dissolvida em cada um dos 

meios de solubilização no estudo de dissolução intrínseca. A Figura 5.2 apresenta 

os perfis de dissolução intrínseca da d4T nos diferentes meios empregados no 

estudo. Conforme resultados apresentados na Tabela 5.3, foram necessários 

quatorze minutos para a dissolução de 10% da quantidade total do fármaco (em 

média 350 mg) contido nas pastilhas.  
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Tabela 5.3: Valores da quantidade média dissolvida acumulada (D) em mg/cm² 

da d4T em função do tempo de coleta em cada um dos meios de solubilização 

empregados no estudo 

   D (mg/cm²)   

Tempo de 

coleta (min.) 
Água   pH 1,2  pH 4,5   pH 6,8  pH 7,5  

2 5,80 5,81 6,79 4,63 6,54 

4 9,67 12,00 12,42 10,52 11,55 

6 14,15 15,91 18,10 16,03 16,57 

8 19,45 19,89 23,86 21,22 21,74 

10 23,56 25,86 28,96 26,18 26,25 

12 28,92 31,34 34,39 32,98 30,96 

14 33,15 37,85 39,33 36,30 35,42 

16 36,60 43,12 45,21 41,38 40,65 

18 43,43 49,45 50,63 46,62 44,74 

20 47,95 55,86 56,05 51,60 49,56 
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Figura 5.2: Perfis de dissolução intrínseca da d4T em diferentes meios de 

solubilização (água purificada, meio pH 1,2, meio pH 4,5, meio pH 6,8 e meio pH 

7,5) sob agitação de 50 rotações por minuto a 37,0 ± 0,5°C 

 

 

A partir dos perfis de dissolução, foram obtidas as taxas de dissolução 

intrínseca (TDI), conforme descrito no item 4.2.1.3. A velocidade ou TDI da 

amostra é determinada a partir da inclinação da reta (UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2010). Os parâmetros relativos ao coeficiente angular, 

coeficiente linear e coeficiente de determinação obtidos nos meios de dissolução 

estão representados na Tabela 5.4. A Tabela 5.5 apresenta as TDI da d4T nos 

meios empregados. Destaca-se que não existem relatos na literatura quanto às 

características de dissolução intrínseca da d4T.  

Segundo Yu e colaboradores (2004), fármacos que apresentam TDI maior 

que 0,1 mg/min/cm² podem ser classificados como altamente solúveis.  

Considerando esta informação e de acordo com os resultados apresentados na 

Tabela 5.5, pode-se concluir que a d4T comportou-se como um fármaco 

altamente solúvel, pois em todos os meios empregados os valores de TDI foram 

superiores a 0,1 mg/min/cm² (YU et al., 2004).   

Segundo Zakeri-Milani e colaboradores (2009), a TDI pode ser utilizada 

para determinar a solubilidade de um fármaco quando este parâmetro não pode 

ser obtido com precisão pelo método tradicional. Ressalta-se que, diferentemente 

da solubilidade, a dissolução intrínseca é um fenômeno que envolve velocidade 
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de dissolução e, portanto, é dependente da molhabilidade e capacidade de 

difusão do composto, além de ser independe da dose (ZAKERI-MILANI et al., 

2009).  

O uso da dissolução intrínseca como metodologia para a classificação 

biofarmacêutica apresenta-se como método eficaz, visto que os dados obtidos 

são independentes da dose administrada do medicamento, o que traduz de forma 

mais confiável o verdadeiro comportamento do fármaco quanto à solubilidade (YU 

et al., 2004; ZAKERI-MILANI et al., 2009). Entretanto, segundo os referidos 

autores, são necessárias mais pesquisas para que se estabeleça uma correlação 

entre tais parâmetros (TDI e solubilidade).  

Resumindo, pode-se afirmar que os resultados obtidos no presente estudo 

referentes à solubilidade (exceto pH 1,2) e à TDI apresentaram concordância e 

permitiram conclusões semelhantes a respeito das características de solubilidade 

da d4T nos meios de solubilização empregados neste estudo. Em virtude do 

impedimento na obtenção de dados de solubilidade pelo método do equilíbrio no 

pH 1,2, não é possível afirmar que este fármaco apresenta alta solubilidade 

segundo os critério estabelecidos pela FDA (FDA, 2000). 

  

 

Tabela 5.4: Parâmetros relativos aos perfis de dissolução intrínseca da d4T 

Parâmetro   Valor   

 Água pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8 pH 7,5 

Coeficiente angular (a) 2,3570 2,7389 2,7590 2,5947 2,4310 

Coeficiente linear (b) 0,3105 -0,3805 1,1141 0,1855 1,5064 

Coeficiente de  

determinação (r2) 
0,9984 0,9968 0,9993 0,9987 0,9984 
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Tabela 5.5: TDI da d4T obtidas nos diferentes meios 

                          TDI (mg/min/cm²) 

pH (meios) água pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8 pH 7,5 

Estavudina 2,3570 2,7389 2,7590 2,5947 2,4310 

 

 

5.2. Permeabilidade efetiva (Pef) da d4T, 3TC e AZT  

 

A Tabela 5.6 exibe os valores médios de fluxo de água para cada animal 

em cada experimento de permeabilidade (n = 6 para fluoresceína e n = 7 para as 

demais substâncias avaliadas) utilizando o método gravimétrico. Valores 

negativos representam a ocorrência de secreção de água para o lúmen intestinal, 

enquanto que valores positivos representam a absorção de água a partir do lúmen 

intestinal.   

Por se tratar de uma ocorrência fisiologicamente dinâmica, estes valores 

podem variar constantemente durante o experimento, dependendo de vários 

fatores, tais como: tipo de fármaco avaliado, conteúdo luminal, composição, pH e 

osmolaridade da solução de perfusão. Em estudo de perfusão in situ na porção 

proximal do jejuno de ratos realizado por Zakeri-Milani e colaboradores (2007), os 

valores de TFA descritos variaram de acordo com o fármaco estudado. Esta 

variação é ampla, pois é um fenômeno fisiológico constante, sendo que a faixa 

relatada foi de -318,40 a 90,0 µL/h/cm (ZAKERI-MILANI et al., 2007). 
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Tabela 5.6: Valores médios de TFA em µL/h/cm obtidos por meio do método 

gravimétrico para cada animal em cada experimento de permeabilidade 

  TFA (µL/h/cm) 

Animal Fluoresceína Metoprolol d4T 3TC AZT 

Rato 1 0,12 0,76 0,87 -0,50 -1,24 

Rato 2 -0,25 0,37 1,62 -0,13 -1,63 

Rato 3 -0,50 -0,25 0,25 0,25 2,87 

Rato 4 0,25 1,00 -1,88 -0,16 -0,38 

Rato 5 0,25 1,00 1,62 0,25 0,29 

Rato 6 -0,63 0,50 0,25 0,75 0,87 

Rato 7 ---------- 1,34 -2,27 0,63 -0,38 

 

 

Para garantir a viabilidade da membrana do segmento intestinal perfundido 

para o estudo, a preparação do mesmo foi realizada de maneira cuidadosa, 

conforme descrito no item 4.2.2.2. As precauções adotadas nos procedimentos de 

canulação do trecho intestinal tiveram como prioridade a preservação do 

suprimento sanguíneo e inervação. Padronizou-se o fluxo de pefusão de 0,2 mL.min-1, 

a fim de preservar as condições fisiológicas, evitando, desta forma, danos à 

membrana intestinal. 

Adicionalmente, a integridade do intestino foi avaliada utilizando a 

fluoresceína (marcador de baixa permeabilidade), amplamente utilizada em 

diferentes modelos para estudos de permeabilidade como marcador de 

integridade da membrana (FLATEN et al., 2006; DEFERME; ANNAERT; 

AUGUSTIJNS, 2008; LI et al., 2008; BERGINC et al., 2007; MUENDOERFER et 

al., 2010). Assim, espera-se que os resultados relacionados à fluoresceína sejam 

baixos, caso contrário poderá ser um indicativo da perda da viabilidade da 

membrana, principalmente em estudos que utilizam culturas celulares ou trechos 

intestinais isolados, comprometendo a confiança dos dados.  
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É importante ressaltar que os resultados de Pef dos fármacos 

antirretrovirais e dos marcadores foram obtidos a partir de métodos 

cromatográficos previamente validados, conforme apresentado no item 5.4.  

A Tabela 5.7 apresenta o resultado médio de Pef da fluoresceína obtido no 

presente trabalho (Pef = 0,005 ± 0,001 x 10-5 cm.s-1, DPR = 21,59%) e também 

dados relacionados a este marcador descritos na literatura e obtidos por 

diferentes modelos de estudo de permeabilidade.  

A partir da comparação dos resultados de permeabilidade da fluoresceína 

(Tabela 5.7), é possível observar que o dado obtido no presente estudo pelo 

método de perfusão in situ apresentou o menor valor de permeabilidade (0,005 x 

10-5 cm.s-1) em relação aos demais métodos, o que condiz com as características 

de baixa ou nenhuma permeabilidade desta substância indicando que os 

cuidados e as condições adotadas neste trabalho foram eficientes para a 

manutenção da viabilidade do tecido. É importante ressaltar que a membrana, 

durante o experimento de perfusão, permanece em condições mais próximas do 

modelo in vivo, ou seja, apresenta suprimento sanguíneo, inervação, além de 

outros fatores fisiológicos como peristaltismo, atividade de proteínas carreadoras 

e de metabolismo em razão da permanência do animal vivo durante todo o 

experimento, garantindo, desta forma, a integridade do segmento intestinal.  

Conforme demonstrado na Tabela 5.7, observa-se ampla diferença entre 

os valores de permeabilidade relativos às variáveis de outras técnicas, dentre 

elas: difícil manutenção da viabilidade do tecido utilizado (ausência de suprimento 

sanguíneo, inervação e fatores fisiológicos), condições dos estudos (diferenças 

entre os modelos empregados), composição e pH da solução tampão utilizada, 

espessura da CAE (é mais espessa, sobretudo em modelos que não empregam 

agitação adequada), intensidade de manipulação do tecido intestinal que pode 

causar danos morfológicos significantes (tecidos isolados).  

A permeabilidade da fluoresceína através da membrana intestinal, apesar 

de inexpressiva, ocorre por via paracelular, embora estudos relatados na literatura 

tenham demonstrado outros mecanismos envolvidos na permeação deste 

marcador (KONISHI; HAGIWARA; SHIMIZU, 2002; KUWAYAMA et al., 2002; 

ITAGAKI et al., 2005; BERGINC et al., 2007; ZAMBITO et al., 2008; 

MUENDOERFER et al., 2010).  
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Tabela 5.7: Resultado de Pef da fluoresceína (média de seis determinações) e 

respectivo desvio padrão obtidos a partir do presente estudo por meio do modelo 

de perfusão in situ em ratos e resultados de Pap da fluoresceína obtidos da 

literatura (limite de quantificação = 0,25 µg.mL-1) 

 
Modelo Método 

Permeabilidade  

(Pef x 10-5 cm.s-1) 

Resultado obtido 

no presente 

trabalho  

in situ 
perfusão intestinal 

em ratos 
0,005 ± 0,001 

 

Resultados obtidos 

a partir da 

literatura  

in vitro células Caco-2 

0,02(2) 

0,53(3) 

0,04(6) 

ex vivo 
jejuno de rato em 

câmaras de difusão 

4,30(1) 

0,86(3) 

0,95(4) 

1,57(5) 

(1) DEZANI, 2010; (2) FLATEN et al., 2006; (3) BERGINC et al., 2007; (4) ZVONAR et al., 

2010; (5) ZAMBITO et al., 2008; (6) MUENDOERFER et al., 2010 

Pef = permeabilidade efetiva; Pap = permeabilidade aparente 

 

 

Outra substância utilizada como marcador no método de perfusão in situ 

desenvolvido no presente estudo foi o metoprolol (marcador de alta 

permeabilidade). Diferentes resultados de permeabilidade relacionados a este 

marcador são encontrados na literatura, conforme referências citadas na Tabela 5.8.  

A Tabela 5.8 apresenta o resultado médio de Pef do metoprolol obtido no 

presente trabalho (Pef = 5,32 ± 0,54 x 10-5 cm.s-1, DPR = 10,21%) e os dados 

relacionados a este marcador descritos na literatura e obtidos por diferentes 
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modelos de estudo de permeabilidade. Conforme pode ser observado, há grandes 

divergências entre os valores publicados (Tabela 5.8). Entretanto, o resultado de 

Pef do metoprolol obtido no presente estudo (5,32 x 10-5 cm.s-1) foi muito próximo 

daquele descrito por Salphati e colaboradores (2001) (5,90 x 10-5 cm.s-1) com o 

emprego do método de perfusão in situ em ratos (SALPHATI et al., 2001). Outros 

estudos de permeabilidade do metoprolol têm apresentado valores relativamente 

próximos aos obtidos neste estudo: 3,30 x 10-5 cm.s-1 (ZAKERI-MILANI et al., 

2009), 3,40 x 10-5 cm.s-1 (UCHIDA et al., 2009), 4,10 x 10-5 cm.s-1 (THIEL-DEMBY 

et al., 2009) e 3,50 x 10-5 cm.s-1 (LENNERNÄS; NYLANDER; UNGELL, 1997).  

Tais resultados confirmam a alta capacidade de permeação do metoprolol. 

Esta característica pode ser atribuída ao seu mecanismo de transporte, via 

transcelular passiva (KONISHI; HAGIWARA; SHIMIZU, 2002; KUWAYAMA et al., 

2002). Assim, como não há participação de carreadores, a permeação do 

marcador através da membrana intestinal ocorre de maneira constante, sem que 

haja a saturação de transportadores presentes na membrana.  
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Tabela 5.8: Resultados de Pef do metoprolol (n = 7) e respectivo desvio padrão 

obtido a partir do presente estudo por meio do modelo de perfusão in situ em 

ratos e resultados de Pap do metoprolol obtidos da literatura 

 
Modelo Método 

Permeabilidade  

(Pef x 10-5 cm.s-1) 

Resultado obtido 

no presente 

trabalho  

in situ 
perfusão intestinal 

em ratos 
5,32 ± 0,54 

 

Resultados obtidos 

a partir da 

literatura  

in situ 
perfusão intestinal 

em ratos 

1,70(10) 

3,30(8) 

1,47(9) 

15,21(3) 

5,90(11) 

in situ 
perfusão intestinal 

em seres humanos 

13,40(4)  

15,00(5) 

in vitro células Caco-2 3,40(1) 

in vitro células MDCK 4,10(2) 

ex vivo 
jejuno de rato em 

câmaras de difusão 

75,40(6) 

3,50(5) 

2,40(7) 

(1) UCHIDA et al., 2009; (2) THIEL-DEMBY et al., 2009; (3) MASAOKA et al., 2006; (4) 

LENNERNÄS, 2007; (5) LENNERNAS; NYLANDER; UNGELL, 1997; (6) DEZANI, 2010; (7) 

WATANABE; TAKAHASHI; HAYASHY, 2004; (8) ZAKERI-MILANI et al., 2009; (9) DAHAN; 

WEST; AMIDON, 2009; (10) DAHAN; AMIDON, 2009; (11) SALPHATI et al., 2006 

Pap = permeabilidade aparente; Pef = permeabilidade efetiva 
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 Os resultados de Pef obtidos para os marcadores de baixa e de alta 

permeabilidade indicam que o modelo de perfusão in situ desenvolvido neste 

estudo foi capaz de diferenciar a característica de permeabilidade dos dois 

marcadores empregados nas condições padronizadas. Uma vez definidas as 

condições do ensaio em função dos resultados observados para os marcadores 

de baixa e de alta permeabilidade, procedeu-se o estudo com os fármacos 

antirretrovirais. Para a avaliação da permeabilidade destes fármacos, conforme 

descrito no item 4.2.2.1, realizou-se a solubilização de cada um deles de forma 

individual na solução de perfusão, visando obter a concentração adequada 

considerando a maior dose disponível comercialmente e o volume de 250 mL 

(KIM et al., 2006; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009).  

A Tabela 5.9 apresenta os resultados obtidos no presente estudo 

referentes aos valores médios de Pef e seus respectivos desvios padrão para os 

fármacos d4T, 3TC e AZT. Também são novamente apresentados nesta tabela os 

valores médios de Pef para os marcadores, fluoresceína e metoprolol.  Os valores 

representam a média de seis determinações para fluoresceína e de sete 

determinações para as demais substâncias. A Figura 5.3 representa graficamente 

os resultados de Pef mostrados na Tabela 5.9.  

Em uma análise comparativa dos resultados de Pef dos fármacos em 

estudo e dos marcadores, observa-se que, conforme apresentado na Tabela 5.10, 

os fármacos d4T e AZT apresentaram valores de Pef, apesar de menores, 

próximos daqueles observados para o metoprolol e muito distintos em relação 

àqueles obtidos para a fluoresceína (Tabela 5.9 e Figura 5.3). A 3TC apresenta 

valor mais baixo de permeabilidade em relação aos observados para a d4T e 

AZT, mas também é bastante distinto do valor de permeabilidade da fluoresceína.   
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Tabela 5.9: Resultados de Pef em cm.s-1 obtidos a partir dos ensaios de 

permeabilidade com os fármacos d4T, 3TC e AZT e com os marcadores 

fluoresceína e metoprolol 

 

Pef x 10-5 (cm.s-1) DP x 10-5 (cm.s-1) DPR(%) 

d4T 3,96 0,47 11,85 

3TC 3,08 0,26 8,41 

AZT 4,17 0,43 10,32 

Fluoresceína 0,005 0,001 21,59 

Metoprolol 5,32 0,54 10,21 

DP = desvio padrão; DPR = desvio padrão relativo. Os valores representam a média de seis 

determinações para a fluoresceína e de sete determinações para o metoprolol, d4T, 3TC e AZT 

 

 

 

Figura 5.3: Representação gráfica dos resultados de Pef para os fármacos d4T, 

3TC e AZT e marcadores fluoresceína e metoprolol, obtidos por meio do modelo 

de perfusão in situ. Os resultados representam a média de seis determinações 

para a fluoresceína e de sete determinações para o metoprolol, d4T, 3TC e AZT. 

As barras de erros representam os desvios padrão para cada substância. Os 

asteriscos representam os índices de significância: * p < 0,000 em relação à 

fluoresceína, ** p < 0,001 em relação ao metoprolol 

 

** 

* 

** 

** 
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Os resultados de Pef apresentados na Tabela 5.9 indicaram que o 

metoprolol, d4T, 3TC e AZT apresentaram valores significativamente superiores 

aos da fluoresceína. Por apresentar baixa permeabilidade, pequenas diferenças 

na quantificação deste marcador detectadas pelo método CLAE é responsável 

pelo aumento do DPR (KOLJONEN et al., 2006; MOTZ et al., 2007; MASUNGI et 

al., 2008; BREDA et al., 2009).  

A análise estatística dos resultados permitiu identificar grandes diferenças 

entre as médias de Pef da fluoresceína e do metoprolol. Esta análise também 

indicou que as Pef da d4T, 3TC e AZT são significativamente diferentes dos 

valores de Pef das substâncias empregadas como marcadores. 

A Tabela 5.10 demonstra os valores de p e F obtidos pela comparação e 

análise estatística dos resultados.  

 

 

Tabela 5.10: Valores de F e p resultantes da comparação estatística dos 

resultados de Pef para os fármacos d4T, 3TC e AZT e para os marcadores 

fluoresceína e metoprolol 

Substância Fluoresceína Metoprolol d4T 3TC AZT 

 p F p F p F p F p F 

Fluoresceína ---- ---- 0,000 1270,19 0,000 697,71 0,000 1465,86 0,000 1550,62 

Metoprolol 0,000 1270,19 ---- ---- 0,000 61,01 0,000 178,68 0,000 35,77 

d4T 0,000 697,71 0,000 61,01 ---- ---- 0,002 16,66 0,017 8,10 

3TC 0,000 1465,86 0,000 178,68 0,002 16,66 ---- ---- 0,000 75,81 

AZT 0,000 1550,62 0,000 35,77 0,017 8,10 0,000 75,81 ---- ---- 

 

 

Com relação aos fármacos antirretrovirais avaliados neste trabalho, 

destaca-se que a literatura é bastante escassa. Alguns trabalhos têm descrito 
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estudos de permeabilidade com estas substâncias, porém dados obtidos em 

modelos de perfusão in situ são raros.  

A Tabela 5.11 tem por objetivo apresentar de forma comparativa os valores 

de Pef obtidos no presente trabalho para os fármacos d4T, 3TC e AZT, conforme 

condições experimentais descritas no item 4.2.2, e os dados relatados na 

literatura para as mesmas substâncias. Entretanto, destaca-se que estes últimos 

foram determinados com o emprego de diferentes modelos para o estudo de 

permeabilidade.  

Os resultados referentes à Pef obtida para a d4T, 3TC e AZT, conforme 

condições experimentais adotadas no presente estudo, diferem dos resultados 

descritos na literatura. Tais diferenças podem ser atribuídas às particularidades 

das técnicas empregadas. 
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Tabela 5.11: Resultados de Pef obtidos por meio do modelo de perfusão in situ e 

os dados descritos na literatura para os fármacos do presente trabalho 

  Resultados obtidos no presente estudo 

(perfusão in situ em ratos)  

Pef (x 10-5) cm.s-1 

 Métodos d4T 3TC AZT 

P
e

rf
u

s
ã
o
 i
n

 s
it
u
 

Intestino de ratos 3,96 3,08 4,17 

 
Resultados obtidos a partir da literatura 

Pef (x 10-5) cm.s-1 

P
e

rf
u

s
ã
o
 i
n

 s
it
u
 

Intestino de ratos ------ ------ ------ 

Intestino de seres 

humanos 
------ ------ ------ 

M
é

to
d

o
s
 i
n

 v
it
ro

* 

Células Caco-2  0,45(1) 0,10(2) 

6,14(2) 

2,16(4) 

 

Células MDCK-

MDR1  
------ 0,01(2) 0,17(2) 

M
é

to
d

o
s
 e

x
 v

iv
o

**
 

Câmaras de Ussing  ------ ------ ------ 

Células de Franz  ------ 48,00(3) 56,00(3) 

* métodos in vitro com emprego de culturas celulares 

** métodos ex vivo com emprego de segmentos intestinais isolados 

 (1) SICCARDI et al., 2003; (2) SOUZA et al., 2009; (3) DEZANI, 2010; (4) YU; SINKO, 1997  
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Conforme descrito anteriormente, muitas diferenças existentes entre as 

técnicas utilizadas para o estudo de permeabilidade interferem nos resultados, 

justificando as diferenças encontradas entre os dados relatados na literatura e os 

dados obtidos no presente trabalho.  

De acordo com a Tabela 5.11, a Pef da d4T obtida no presente estudo foi 

de 3,96 x 10-5 cm.s-1. Este valor difere daquele obtido por Siccardi e 

colaboradores (2003) que empregaram o modelo in vitro com células Caco-2 

(0,45 x 10-5 cm.s-1) (SICCARDI et al., 2003). Com relação à 3TC, a Pef foi igual a 

3,08 x 10-5 cm.s-1 no presente estudo (Tabela 5.11), sendo este dado também 

diferente em relação àqueles descritos na literatura e obtidos por meio de 

modelos como células Caco-2 (0,10 x 10-5 cm.s-1) (SOUZA et al., 2009), células 

MDCK-MDR1 (0,01 x 10-5 cm.s-1) (SOUZA et al., 2009) e método ex vivo com 

tecido intestinal isolado (48,00 x 10-5 cm.s-1) (DEZANI, 2010). O fármaco AZT, por 

sua vez, apresentou resultados de Pef igual à 4,17 x 10-5 cm.s-1 (Tabela 5.11). 

Este valor aproxima-se do resultado obtido por Souza e colaboradores (2009) 

utilizando células Caco-2, porém é importante ressaltar que tal método in vitro 

difere consideravelmente do método de perfusão in situ do presente trabalho, 

conforme apresentado no capítulo da revisão da literatura.  

Assim, os dados estatísticos obtidos não permitem concluir sobre a 

classificação biofarmacêutica dos fármacos em relação à permeabilidade, uma 

vez que existem diferentes mecanismos responsáveis pelo transporte de 

fármacos através das membranas, como o metoprolol que tem transporte por 

mecanismo passivo transcelular, a fluoresceína por mecanismo paracelular, a 

d4T, 3TC e AZT por mecanismo transcelular passivo com possibilidade de 

participação de proteínas carreadoras. Deste modo, diferentes resultados de 

permeabilidade podem indicar diferenças nos mecanismos envolvidos no 

transporte de fármacos e dos marcadores. Portanto, não é descartada a 

possibilidade dos fármacos antirretrovirais serem considerados como altamente 

permeáveis.  

Destaca-se que para os resultados de permeabilidade obtidos por meio do 

modelo de perfusão in situ não existe uma proposta de faixa de valores que 

permita a classificação das substâncias quanto às características de 

permeabilidade, como acontece para os estudos de permeabilidade que envolvem 
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o uso de células Caco-2 (YEE, 1997). Entretanto, Zakeri-Milani e colaboradores 

(2005) propuseram um limite de valores para a classificação de um fármaco 

quanto à permeabilidade usando ratos no modelo de perfusão in situ. Os limites 

são: maior que 3,0 x 10-5 cm.s-1 para substâncias de alta permeabilidade e menor 

que 2,0 x 10-5 cm.s-1 para substâncias de baixa permeabilidade, conforme 

demonstrado no Quadro 3.3, no item 3.2.3 (ZAKERI-MILANI et al., 2005).  

Utilizando a proposta de Zakeri-Milani e colaboradores (2005), os fármacos 

antirretrovirais d4T e AZT estudados no presente trabalho podem ser 

considerados como substâncias de alta permeabilidade. Já a 3TC apresenta valor 

de permeabilidade muito próximo ao limite proposto por Zakeri-Milani e 

colaboradores (2005), não sendo descartada a possibilidade deste fármaco ser 

considerado como altamente permeável. Desta forma, é difícil afirmar a real 

classificação desta substância ao ser considerado o desvio padrão do resultado 

obtido, visto que alguns outros mecanismos de transporte podem estar envolvidos 

nos processos de absorção, conforme discutido anteriormente. Sendo assim, 

estudos mais profundos em relação à permeabilidade da 3TC são necessários.  

As diferenças de valores de Pef entre os resultados do presente trabalho e 

aqueles descritos na literatura, devem-se principalmente às distintas técnicas ou 

modelos empregados para a obtenção destes dados. Conforme descrito no 

capítulo que trata da revisão da literatura do presente trabalho (item 3.2.3), para a 

determinação e caracterização da permeabilidade de fármacos, diversos modelos 

têm sido empregados, sendo os mais difundidos: métodos in vitro baseados em 

sistemas celulares (Caco-2 ou MDCK), métodos in situ, modelos in vitro baseados 

em membranas artificiais paralelas (PAMPA), métodos ex vivo com o emprego de 

tecidos isolados, métodos in vivo e métodos in silico. Tal observação reforça a 

carência de protocolos padronizados para a determinação deste fundamental 

parâmetro visando à classificação biofarmacêutica dos fármacos. Além disso, é 

fundamental ressaltar a carência de estudos de permeabilidade, de um modo, 

geral, para os fármacos antirretrovirais.  

É importante destacar que métodos in vitro que utilizam culturas celulares 

apresentam limitações que influenciam na obtenção dos resultados de 

permeabilidade, tais como: origem do tecido (adenocarcinoma – Caco-2 ou rim 

canino – MDCK), diferença na expressão de transportadores de efluxo e influxo, 

ausência de fatores fisiológicos (suprimento sanguíneo e inervação), ausência de 
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muco, manutenção da viabilidade celular, condições dos ensaios (composição do 

tampão utilizado e pH). 

O emprego de métodos ex vivo com utilização de segmentos intestinais 

isolados também apresentam limitações, tais como: diferenças entre as regiões 

intestinais, diferença na expressão de carreadores (influxo ou efluxo), condições 

dos ensaios (composição e pH do tampão), espécie e linhagem dos modelos 

animais, ausência de fatores fisiológicos (suprimento sanguíneo e inervação), 

manutenção da viabilidade e manipulação dos tecidos.   

Um importante fator a ser considerado é a existência da CAE, a qual 

corresponde a uma camada de água, muco e glicocálice mais ou menos estática 

adjacente à parede da membrana e é formada pela mistura incompleta do 

conteúdo luminal situado próximo à superfície da mucosa intestinal e que atua 

como importante barreira à absorção (THOMSON et al., 1983; FAGERHOLM; 

LENNERNÄS, 1995). Os métodos in vitro e ex vivo apresentam a CAE mais 

espessa em comparação à condição in vivo, podendo ser alterada de acordo com 

o tipo e velocidade de agitação utilizada.  No modelo de perfusão in situ, a CAE 

(bem como a integridade da membrana) é preservada respeitando os limites do 

fluxo da solução de perfusão no intestino (0,1 a 0,3 mL.min-1), conforme abordado 

no item 3.2.3.4 (subitem b) (SUGANO et al., 2001). 

Além dos aspectos supracitados, as diferenças nos resultados de 

permeabilidade também podem estar relacionadas aos distintos mecanismos de 

transporte envolvidos para cada um dos fármacos. A d4T, 3TC e AZT apresentam 

como mecanismos de transporte a via transcelular passiva, não sendo descartada 

outras vias, tais como a participação de proteínas carreadoras de influxo e efluxo 

(PRETORIUS; BOUIC, 2009; QUEVEDO; BRIÑON, 2009).  

O modelo de perfusão in situ oferece grandes vantagens sobre os demais 

modelos, conforme relatado na revisão da literatura deste trabalho. A existência 

das condições fisiológicas, incluindo o suprimento sanguíneo e inervação, 

presença de enzimas metabolizadoras, além da expressão biorrelevante de 

proteínas carreadoras (efluxo e influxo), faz deste modelo o mais próximo das 

condições in vivo. Tais condições permitem que esta técnica possa ser 

empregada nos estudos de mecanismos de transporte de diferentes fármacos, 

segundo as condições padronizadas neste estudo.   
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Em razão da utilização de modelo animal para o estudo de perfusão in situ, 

é importante considerar a uniformização das condições adotadas. Conforme 

apresentado no Quadro 3.4 (item 3.2.3.4) na revisão da literatura, há diferenças a 

serem consideradas. 

Assim, a padronização das condições nos diferentes modelos para o 

estudo de permeabilidade é necessária para minimizar as possíveis 

interferências.  

Diante do apresentado, pode-se concluir que, nas condições experimentais 

adotadas no presente trabalho, tanto a d4T como a AZT apresentam valores de 

Pef mais próximos dos valores observados para o marcador de alta 

permeabilidade (metoprolol). A 3TC apresenta-se ligeiramente mais distante do 

valor do metoprolol, porém todos os antirretrovirais apresentam-se 

demasiadamente distantes dos valores do marcador de baixa permeabilidade 

(fluoresceína). Assim, estudo com outros marcadores poderiam ser realizados 

para permitir conclusões mais objetivas sobre a classificação biofarmacêutica 

destes fármacos.  

 Conforme descrito no item 3.2.3.4 (subitem e) e indicado pelos 

pesquisadores Fagerholm, Johansson e Lennernäs (1996), a partir dos resultados 

de Pef obtidos por meio do modelo de perfusão in situ em ratos no presente 

estudo, é possível determinar valores preditivos da Pef em seres humanos 

(FAGERHOLM; JOHANSSON; LENNERNÄS, 1996), conforme demonstrado na 

Tabela 5.12.  

Para o metoprolol, alguns estudos têm relatado os valores de Pef obtidos a 

partir dos ensaios de perfusão in situ em humanos e os valores descritos são: 

15,21 x 10-5 cm.s-1 (LENNERNÄS et al., 1997) e 13,40 x 10-5 cm.s-1 

(LENNERNÄS, 2007). Conforme apresentado na Tabela 5.12, o valor preditivo de 

Pef em seres humanos para o metoprolol a partir do resultado obtido no presente 

estudo foi de 19,45 x 10-5 cm.s-1, sendo um valor próximo ao relatado na literatura. 

Por se tratar de uma predição calculada da Pef em seres humanos através da Pef 

obtida em ratos, é possível a ocorrência de algumas diferenças nos resultados em 

razão das condições adotadas nos estudos em ratos e em seres humanos, além 

das diferenças referentes à espécie.  
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Entretanto, não há dados publicados referentes à Pef em seres humanos 

para os fármacos antirretrovirais avaliados no presente estudo, ou mesmo para a 

fluoresceína.  

 

 

Tabela 5.12: Resultados preditivos da Pef em seres humanos obtidos a partir dos 

resultados de Pef em ratos com o emprego do modelo de perfusão in situ 

Substância Pef humanos (x 10-5 cm.s-1) 

d4T 14,56 

3TC 11,39 

AZT 15,31 

Fluoresceína 0,32 

Metoprolol 19,45 

  

 

5.3. Validação do método espectrofotométrico para a quantificação da 

d4T na determinação da solubilidade e da dissolução intrínseca 

 

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 (BRASIL, 2003; ICH, 2005; UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

O método analítico para determinação da concentração da d4T dissolvida 

nos ensaios de solubilidade foi validado a partir dos procedimentos preconizados 

na RE 899, de 29 de maio de 2003 da ANVISA, também relatado no ICH (2005) e 

na farmacopéia americana USP (2010).  

Com relação à linearidade, na Figura 5.4 estão representadas as curvas 

analíticas obtidas pela análise espectrofotométrica, na região do UV, das soluções 

de d4T dissolvida em diferentes meios (água e nas soluções com valores de pH 

1,2; 4,5; 6,8 e 7,5), sendo que cada ponto representa a média de três 

determinações. Os coeficientes angular e linear estão apresentados na Tabela 

5.13, bem como os coeficientes de determinação (r²) para cada meio utilizado.  
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Figura 5.4: Curvas analíticas obtidas a partir da análise da d4T dissolvida em 

água, em meio pH 1,2, em meio pH 4,5, em meio pH 6,8 e em meio pH 7,5, 

através do método espectrofotométrico na região do UV, com comprimento de 

onda de 266 nm 

 

 

Tabela 5.13: Parâmetros relativos às curvas analíticas obtidas por análise 

espectrofotométrica de soluções de d4T em diferentes meios 

Parâmetro   Valor   

 Água pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8 pH 7,5 

Coeficiente angular (a) 0,0442 0,0449 0,0428 0,0447 0,0435 

Coeficiente linear (b) -0,0197 0,0023 -0,0066 -0,0034 0,0007 

Coeficiente de  

determinação (r2) 
0,9999 0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 

 

 

A especificidade e a seletividade foram avaliadas em função dos espectros 

de absorção da d4T em diferentes meios de solubilização (água, tampão pH 1,2 e 

tampão fosfato com valores de pH 4,5, pH 6,8 e pH 7,5). 
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A Figura 5.5 apresenta os espectros de absorção dos diferentes meios 

utilizados: água, meio pH 1,2, meio pH 4,5, meio pH 6,8, meio pH 7,5. A Figura 

5.6 apresenta os espectros de absorção da d4T dissolvida nos meios água, meio 

pH 1,2, meio pH 4,5, meio pH 6,8, meio pH7,5.                       

Os resultados obtidos indicaram que este fármaco tem seu máximo de 

absorvância no comprimento de onda (λ) de 266 nm. As figuras demonstram que 

não houve nenhum tipo de alteração significativa no comprimento de onda 

utilizado para a detecção da d4T. Sendo assim, comprova-se que este método é 

específico e seletivo para a determinação da d4T nos respectivos meios de 

solubilização, conforme demonstrado na Figura 5.6.  

 

 

 

Figura 5.5: Espectros de absorção na região do UV dos meios utilizados: água 

purificada (vermelho), meio pH 1,2 (azul), meio pH 4,5 (verde), meio pH 6,8 (roxo) 

e meio pH 7,5 (preto) 
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Figura 5.6: Espectros de absorção na região do UV da d4T dissolvida (14 µg.mL-1) 

nos diferentes meios: água purificada (vermelho), meio pH 1,2 (azul), meio pH 4,5 

(verde), meio pH 6,8 (roxo) e meio pH 7,5 (preto) 

 

 

Para a adequada validação também foram determinados os LD e LQ. Os 

resultados referentes ao LD estão apresentados na Tabela 5.14. Os resultados 

apresentam a média de determinações a partir de três curvas analíticas. 

Os resultados obtidos permitem concluir que o método espectrofotométrico 

mostrou-se satisfatoriamente sensível, uma vez que os valores detectados para a 

estavudina (0,04 a 0,17 µg.mL-1) foram muito inferiores à menor concentração 

utilizada na construção da curva analítica (4,0 µg.mL-1). 
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Tabela 5.14: Valores do intercepto com o eixo Y, DPa, média das inclinações das 

três retas e LD. Onde DPa corresponde ao desvio padrão do intercepto com o 

eixo Y das três curvas analíticas 

Meios 

 

Intecepto com 

eixo Y 
DPa 

Média das 

inclinações 
LD (μg.mL-1) 

água -0,0212    

 -0,0192    

 -0,0186 0,0014 0,0442 0,09 

pH 1,2 0,0047    

 0,0023    

 0,0006 0,0021 0,0450  0,14 

pH 4,5 -0,0091    

 -0,0052    

 -0,0056 0,0021 0,0428  0,15 

pH 6,8 -0,0015    

 -0,0063    

 -0,0023 0,0026 0,0447  0,17 

pH 7,5 0,0005    

 0,0003    

 0,0013 0,0005 0,0435   0,04 

 

 

Os resultados referentes ao LQ estão apresentados na Tabela 5.15. Os 

resultados representam a média das determinações a partir de três curvas 

analíticas. DPa corresponde ao desvio padrão do intercepto com o eixo Y das três 

curvas analíticas da d4T em diferentes meios. 

Os resultados obtidos nesta análise em todos os meios permitem concluir 

que o método espectrofotométrico mostrou-se adequado para a quantificação da 
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d4T uma vez que os menores valores obtidos (0,12 a 0,57 µg.mL-1) foram 

inferiores à menor concentração utilizada na construção da curva analítica (4,0 µg.mL-1).  

 

 

Tabela 5.15: Valores do intercepto com o eixo Y, DPa, média das inclinações das 

três retas e LQ 

Meios  

 

Intecepto com 

eixo Y 
DPa 

Média das 

inclinações 
LQ (μg.mL-1) 

água   -0,0212    

    -0,0192    

    -0,0186 0,0014 0,0442   0,31 

pH 1,2    0,0047    

    0,0023    

    0,0006 0,0021 0,0450   0,46 

pH 4,5    -0,0091    

    -0,0052    

   -0,0056 0,0021 0,0428  0,50 

pH 6,8    -0,0015    

    -0,0063    

   -0,0023 0,0026 0,0447  0,57 

pH 7,5    0,0005    

    0,0003    

    0,0013 0,0005 0,0435  0,12 

 

 

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. 
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Os resultados obtidos nesta análise em todos os meios indicaram 

concordância com o limite de 5,0% preconizado na RE 899/2003 (BRASIL, 2003), 

o que permite afirmar que o método, nas condições experimentais adotadas, é 

preciso (BRASIL, 2003; ICH, 2005; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010).  

Os resultados referentes à repetibilidade (precisão intraensaio) do método 

para a quantificação da d4T em diferentes meios de solubilização (descritos no 

Quadro 4.1) estão apresentados na Tabela 5.16. Os resultados representam a 

média de seis determinações. 

 

 

Tabela 5.16: Valores de concentração teórica (CT), concentração média 

experimental (CME), desvio padrão (DP) e desvio padrão relativo (DPR), 

referentes à determinação da precisão intraensaio do método  

 

 

 A precisão intermediária corresponde à concordância entre os resultados 

obtidos no mesmo laboratório, mas em dias diferentes com analistas diferentes. A 

determinação da precisão intermediária foi realizada em três dias diferentes com 

analistas diferentes.  

 Os resultados obtidos em todos os meios indicaram concordância com o 

limite de 5,0% preconizado na RE 899/03, o que permite afirmar que o método, 

nas condições adotadas, é preciso (BRASIL, 2003; ICH, 2005; UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2010).  

 A Tabela 5.17 apresenta os resultados referentes à precisão intermediária 

do método para a quantificação da d4T, que foi verificada em triplicata com três 

concentrações diferentes. 

Meios C T (μg.mL-1) C M E (μg.mL-1) DP DPR (%) 

 
água      14,00       14,11   0,04   0,28 

 
pH 1,2      14,00       14,02   0,05   0,33 

 
pH 4,5      14,00       13,73   0,07   0,51 

 
pH 6,8      14,00       13,74   0,05   0,38 

 
pH 7,5      14,00       13,93             0,06   0,43 
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Tabela 5.17: Valores de concentração teórica (CT), concentração média 

experimental (CME), desvio padrão (DP) e desvio padrão relativo (DPR), 

referentes à determinação da precisão intermediária do método para a 

quantificação da d4T em diferentes meios de solubilização 

Meios   C T (μg.mL-1) C M E (μg.mL-1) DP DPR (%) 

água         8,00      8,00   0,21   1,60 

         14,00      14,08   0,01   0,05 

         22,00      22,01   0,11   0,48 

pH 1,2         8,00      8,07   0,05   0,68 

         14,00      14,05   0,03   0,20 

         22,00      22,03   0,05   0,21 

pH 4,5         8,00      8,01   0,01   0,20 

         14,00      14,02   0,02   0,15 

         22,00      22,01   0,01   0,07 

pH 6,8         8,00     7,96   0,05   0,66 

         14,00     13,92   0,10   0,71 

         22,00     22,01   0,13   0,59 

pH 7,5         8,00     7,99   0,06   0,76 

         14,00     13,94   0,04   0,30 

         22,00     21,94   0,18   0,83 

 

 

A exatidão do método analítico corresponde à proximidade dos resultados 

obtidos em relação ao valor verdadeiro. É aceita a análise pelo método de adição 

do padrão, no qual se adiciona quantidades conhecidas do analito (padrão de 

referência) (BRASIL, 2003). 

A exatidão do método esteve entre 98,00 e 102,00%. Os resultados 

referentes à exatidão estão apresentados na Tabela 5.18. Os resultados 
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representam a média de três determinações para cada meio utilizado (descritos 

no Quadro 4.1).  

 

 

Tabela 5.18: Valores de concentração teórica (CT), concentração média 

experimental (CME), desvio padrão (DP) e exatidão, referentes à determinação da 

exatidão do método para a quantificação da d4T 

Meios    C T (μg.mL-1)   C M E (μg.mL-1) DP Exatidão (%) 

água  8,00 8,00  0,13 100,01 

  14,00          14,08           0,01     100,54 

  22,00 22,01  0,10   100,03 

pH 1,2  8,00 8,07  0,05   100,91 

  14,00 14,05  0,03 100,37 

  22,00  22,03  0,05 100,13 

pH 4,5  8,00 8,01  0,01 100,09 

  14,00 14,02  0,02   100,16 

  22,00  22,02  0,01 100,04 

pH 6,8        8,00  7,96  0,05   99,54 

        14,00  13,92  0,10   99,46 

        22,00  22,01  0,13   100,06 

pH 7,5            8,00  7,99  0,06   99,83 

        14,00  13,94  0,04   99,60 

        22,00  21,94  0,18     99,72 

 

 

 A exatidão do método para análise da d4T na água e nas soluções com 

diferentes valores de pH ficou entre  99 e 101%. 
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5.4. Validação do método cromatográfico para a quantificação dos 

fármacos d4T, 3TC e AZT e dos marcadores fluoresceína e metoprolol 

 

Os métodos desenvolvidos demonstraram-se adequados para a 

quantificação dos fármacos antirretrovirais d4T, 3TC e AZT e dos marcadores 

fluoresceína e metoprolol em amostras provenientes dos ensaios de 

permeabilidade. Sendo assim, as validações dos métodos seguiram os 

parâmetros descritos no item 4.2.5.2. 

Os métodos mostraram-se lineares na faixa de 0,25 µg a 25,0 µg para 

fluoresceína, de 25,0 µg a 1000,0 µg para metoprolol, de 0,5 a 50,0 µg para d4T, 

de 10,0 µg a 200,00 µg para 3TC e de 10,0 µg a 200,0 µg para AZT, conforme 

demonstrado na Figura 5.7.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

Figura 5.7: Curvas analíticas da fluoresceína (a), metoprolol (b), d4T (c), 3TC (d), 

AZT (e) obtidas por CLAE 

 

 

Os parâmetros obtidos por regressão linear a partir das curvas estão 

apresentados na Tabela 5.19. 
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Tabela 5.19: Parâmetros relacionados à regressão linear das curvas analíticas 

definidas para a quantificação da d4T, 3TC, AZT, fluoresceína e metoprolol 

Parâmetro Fluoresceína Metoprolol d4T 3TC AZT 

Coeficiente angular (a) 560024 0,0148 0,2255 0,0186 0,016 

Coeficiente linear (b) 481,71 0,1789 -0,0307 0,0118 0,0174 

Coeficiente de 

determinação (r²) 
0,9998 0,9993 0,9998 0,9997 0,9998 

 

 

Os métodos desenvolvidos utilizando as condições cromatográficas 

descritas no item 4.2.5.2 demonstraram-se específicos para a d4T, 3TC, AZT, 

fluoresceína e metoprolol. 

Os cromatogramas obtidos com o branco (amostra isenta das substâncias 

em estudo) e após a adição de d4T, 3TC, AZT, didanosina (padrão interno) 

fluoresceína e metoprolol não revelaram nenhum sinal relevante nos tempos de 

retenção de interesse, conforme demonstrado na Figura 5.8.  

Todas as substâncias do estudo apresentaram boa separação dos 

componentes da matriz, com tempo de retenção de 7,8 minutos para d4T, 4,8 

minutos para 3TC, 28,6 minutos para AZT, 6,6 minutos para didanosina (padrão 

interno), 8,1 minutos para fluoresceína e 8,1 minutos para metoprolol.  
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 (a) fase móvel em UV  (b) fase móvel em fluorescência 

 (c) solução de perfusão em UV  (d) solução de perfusão em fluorescência 

 (e) metoprolol em UV  (f) fluoresceína em fluorescência 

 (g) estavudina em UV  (h) lamivudina em UV 
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 (i) zidovudina em UV  (j) didanosina em UV 

Figura 5.8: Cromatogramas obtidos com (a) fase móvel em detecção por UV, (b) 

fase móvel em detecção por fluorescência, (c) solução de perfusão em detecção 

por UV, (d) solução de perfusão em detecção por fluorescência, (e) metoprolol em 

detecção por UV, (f) fluoresceína em detecção por fluorescência, (g) d4T em 

detecção por UV, (h) 3TC em detecção por UV, (i) AZT em detecção por UV e (j) 

didanosina em detecção por UV 

 

 

Os LD e LQ para d4T, 3TC, AZT, fluoresceína e metoprolol estão 

apresentados na Tabela 5.20. 

Os resultados indicam que o LD e o LQ do método estão de acordo para o 

propósito indicado. 
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Tabela 5.20: Valores de LD e LQ. Precisão e exatidão do método na 

concentração de 0,25 µg.mL-1 para fluoresceína, 25 µg.mL-1 para metoprolol, 0,5 

µg.mL-1 para d4T, 10 µg.mL-1 para 3TC e 10 µg.mL-1 para AZT 

Substância LD e LQ Precisão (%) Exatidão (%) 

Fluoresceína 0,25 µg.mL-1 0,78 101,58 

Metoprolol 25,0 µg.mL-1 2,65 100,12 

d4T 0,5 µg.mL-1 0,43 101,12 

3TC 10,0 µg.mL-1 0,58 99,12 

AZT 10,0 µg.mL-1 0,67 96,61 

 

 

Os valores que indicam precisão intraensaios e interensaios dos métodos 

referentes à quantificação da fluoresceína, metoprolol, d4T, 3TC e AZT estão 

indicados na Tabela 5.21. Os resultados referentes à precisão indicaram 

resultados satisfatórios, uma vez que apresentaram variação menor que 5%. 

Portanto, o método apresentou-se preciso para as determinações dos fármacos e 

dos marcadores no estudo de permeabilidade. 
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Tabela 5.21: Resultados referentes à precisão (intraensaio e interensaio) do 

método analítico para a quantificação da d4T, 3TC, AZT, fluoresceína e 

metoprolol 

Concentração (µg.mL-1) 
Precisão (%) 

intraensaio interensaio 

d4T   

1,0 0,44 1,89 

20,0 1,33 1,41 

30,0 1,39 1,38 

3TC   

25,0 1,85 2,58 

125,0 1,34 1,07 

150,0 0,74 1,95 

AZT   

25,0 0,96 2,15 

125,0 1,30 1,06 

150,0 0,96 1,29 

Fluoresceína  

0,5 1,11 1,23 

12,5 0,03 0,06 

15,0 0,03 0,02 

Metoprolol  

50,0 0,86 1,17 

500,0 1,26 1,45 

800,0 1,15 0,86 
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Os valores que indicam a exatidão dos métodos referentes à quantificação 

da fluoresceína, metoprolol, d4T, 3TC e AZT estão indicados na Tabela 5.22. Os 

resultados referentes à precisão indicaram resultados satisfatórios, uma vez que 

apresentaram variação menor que 5%. Portanto, o método apresentou-se preciso 

e exato para as determinações das substâncias marcadoras no estudo de 

permeabilidade. 
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Tabela 5.22: Resultados referentes à exatidão do método analítico para a 

quantificação da d4T, 3TC, AZT, fluoresceína e metoprolol 

Concentração (µg.mL-1) 
Exatidão (%) 

intraensaio interensaio 

d4T   

1,0 97,53 102,00 

20,0 104,87 103,29 

30,0 104,75 102,31 

3TC   

25,0 101,10 99,90 

125,0 100,39 100,89 

150,0 101,47 100,76 

AZT   

25,0 102,47 101,88 

125,0 100,28 100,02 

150,0 101,49 100,89 

Fluoresceína  

0,5 102,99 103,13 

12,5 100,06 100,21 

15,0 100,05 100,05 

Metoprolol  

50,0 99,46 99,61 

500,0 100,50 100,41 

800,0 100,00 99,96 
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6. CONCLUSÕES 
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Os resultados obtidos permitiram concluir que: 

I. A partir dos ensaios de solubilidade da estavudina pelo método do equilíbrio 

(shake-flask), este fármaco apresentou alta solubilidade nos meios 

empregados (água purificada, pH 4,5 pH 6,8 e pH 7,5), exceto em pH 1,2 

onde a determinação da solubilidade foi impedida em razão das alterações 

observadas neste meio, impossibilitando, desta forma, a classificação do 

fármaco segundo o SCB.  

II. Os resultados obtidos a partir dos ensaios de dissolução intrínseca permitiram 

concluir que a estavudina comportou-se como um fármaco altamente solúvel, 

pois em todos os meios empregados os valores de TDI foram superiores a 0,1 

mg/min/cm².  

III. Os resultados referentes à solubilidade determinada pelo método do equilíbrio 

(exceto em pH 1,2) e da dissolução intrínseca apresentaram concordância e 

permitiram conclusões semelhantes à respeito das características de 

solubilidade da estavudina nos meios de solubilização empregados neste estudo.  

IV. Os resultados de permeabilidade efetiva, nas condições experimentais 

adotadas no estudo, para os marcadores fluoresceína e metoprolol, indicam 

que o modelo de perfusão in situ desenvolvido neste trabalho foi capaz de 

diferenciar as características de baixa e alta permeabilidade, respectivamente. 

V. Os resultados de permeabilidade efetiva, nas condições experimentais 

adotadas no estudo, sugerem que os fármacos estavudina e zidovudina 

apresentam alta permeabilidade e para a lamivudina conclui-se que, mesmo 

este apresentando valor próximo ao limite proposto por Zakeri-Milani e 

colaboradores (2005), não se pode descartar a possibilidade do mesmo ser 

considerado como fármaco altamente permeável.  

VI. Os resultados de solubilidade, juntamente com os resultados de 

permeabilidade obtidos neste estudo sugerem que a estavudina e a 

zidovudina podem ser classificadas como pertencentes à classe I do SCB. 

Porém, mais ensaios são necessários para determinar com maior precisão a 

classificação destes fármacos, sobretudo com relação à lamivudina.  

VII. A validação dos métodos espectrofotométrico e cromatográfico mostrou-se 

adequado para a quantificação dos fármacos e dos marcadores nos estudos 

de solubilidade, dissolução intrínseca e permeabilidade por meio do modelo 

de perfusão in situ.  
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7. ASPECTOS LEGAIS DE BIOÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

        O presente trabalho foi submetido à avaliação pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo em razão do uso de ratos Wistar para a avaliação da 

permeabilidade, obtendo resposta positiva para a realização do projeto, conforme 

Protocolo n° 235 demonstrado no Anexo C.  
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ANEXO A 

Figuras referentes ao aparato de Wood utilizado no 

estudo de dissolução intrínseca 
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Figura a: Base da matriz e matriz com punção fixada na base 

 

 

 

Figura b: Matriz em vista inferior, superior e com a punção  

 

 

 

Figura c: Fármaco sendo adicionado na matriz, prensa para compactação do pó 

e  matriz com o fármaco compactado 

 

 

 

Figura d: Haste do aparato de Wood sem a matriz e com a matriz 
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ANEXO B 

Informações para os membros da banca julgadora de  

mestrado / doutorado 
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ANEXO C 

Aprovação do protocolo de estudo pela  

Comissão de Ética em Experimentação Animal  
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Universidade São Judas Tadeu, USJT, Sao Paulo, Brasil  

 

 

 
Atuação profissional  

 1. Universidade de São Paulo - USP 

 
 

 

 

Thaisa Marinho Pereira 

Mestranda no programa de Fármaco e Medicamentos pela Universidade 
de São Paulo (USP) na área de Produção e Controle Farmacêuticos. Atua 
em pesquisa relacionada à solubilidade e permeabilidade de fármacos. 
Bolsista CAPES. 

 
(Texto informado pelo autor)  
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Endereço para acessar este CV:  
http://lattes.cnpq.br/8930681649026019  
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Vínculo 
institucional 

2009 - Atual  Vínculo: outro (especifique) , Enquadramento funcional: Pesquisadora , Carga horária: 40, 
Regime: Dedicação Exclusiva  

 
 

Atividades 

 

07/2009 - Atual Projetos de pesquisa, Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

 Participação em projetos: 
Avaliação da solubilidade e da permeabilidade intestinal por meio do modelo de perfusão in 
situ de fármacos antirretrovirais. Aplicações na Classificação Biofarmacêutica 

 2. Hospital e Maternidade Cruz Azul de São Paulo - CRAZ 

 
 

Vínculo 
institucional 

 

2008 - 2008  Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Estágio em farmácia hospitalar , Carga 
horária: 40, Regime: Integral  

 3. Universidade São Judas Tadeu - USJT 

 
 

Vínculo 
institucional 

 

2007 - 2007  Vínculo: outro (especifique) , Enquadramento funcional: Estágio na área industrial , Carga 
horária: 20, Regime: Parcial  

2007 - 2007  Vínculo: outro (especifique) , Enquadramento funcional: Estágio na área de alimentos , 
Carga horária: 20, Regime: Parcial  

2006 - 2006  Vínculo: outro (especifique) , Enquadramento funcional: Estágio na área de Análises 
Clínicas , Carga horária: 20, Regime: Parcial  

2006 - 2006  Vínculo: outro (especifique) , Enquadramento funcional: Estágio na área de Farmácia , 
Carga horária: 20, Regime: Parcial  

 
Projetos  

2009 - 2012  Avaliação da solubilidade e da permeabilidade intestinal por meio do modelo de perfusão in 
situ de fármacos antirretrovirais. Aplicações na Classificação Biofarmacêutica  

 Descrição: O trabalho tem como objetivo avaliar a solubilidade empregando o método do 
equilíbrio (técnica shake-flask) e empregando também os ensaios de dissolução intrínseca. 
O estudo de permeabilidade intestinal foi realizado com o empregdo do modelo de perfusão 
in situ realizado em ratos Wistar. 
Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (1); Mestrado acadêmico (1); Doutorado (1);  
Integrantes: Thaisa Marinho Pereira (Responsável); ; Cristina Helena dos Reis Serra; André 
Bersani Dezani; João Batista da Silva Júnior 
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq 
Número de produções C,T & A: 2/  
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