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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV) são medicamentos de dose 

única destinados às reposições de perdas hídricas, eletrolíticas ou energéticas e 

utilizados como veículos na administração de medicamentos auxiliares (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, 2007). 

Levantamento realizado pelo hospital Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia mostrou que o consumo médio mensal de soluções parenterais é  

aproximadamente 10.000 bolsas (SANTOS et al, 2007). O procedimento de 

reposição hidroeletrolítica por via intravenosa é considerado, muitas vezes, como a 

primeira providência a ser administrada na recepção de pacientes em ambiente 

hospitalar. Dependendo do quadro clínico do paciente, este procedimento é 

necessário, pois mantém a via de acesso fácil e imediata para administração de 

medicamentos diretamente na corrente sanguínea.  

Considerando que a difusão de fármacos desde a corrente sanguínea até o 

local de ação depende fundamentalmente de suas propriedades físico-químicas, e 

sabendo que muitos fármacos são ácidos ou bases fracas, os fármacos podem se 

apresentar em solução sob a forma molecular ou ionizada, dependendo da natureza 

e valor de pH da SPGV. Na presença de dois ou mais fármacos na mesma solução, 

interações entre estes podem: (i) não interferir, inativar ou potencializar a atividade 

farmacológica individual ou associada, (ii) dificultar ou facilitar a difusão dos 

fármacos através das barreiras biológicas.  Portanto, para avaliar a estabilidade de 

fármacos nas SPGV a utilização da proteína verde fluorescente (GFP) como 

potencial biossensor se mostra promissor. Os principais fatores que alteram a 

estabilidade dos fármacos em soluções e também influenciam a intensidade de 

fluorescência emitida pela GFP, são: pH, composição do solvente e interações de 

troca iônica. (FLORENCE; ATTWOOD, 2003) (PENNA et al, 2002)  

A detecção de possíveis incompatibilidades realizadas por métodos 

convencionais foi correlacionada com o comportamento da proteína, com a 

finalidade de avaliar seu potencial emprego como biossensor da estabilidade de 

fármacos em SPGV, uma vez que esta proteína apresenta grande sensibilidade e 
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especificidade a alterações das características físico-químicas das soluções, 

podendo fornecer indicativo da estabilidade dos fármacos nas soluções parenterais. 

Diante da extensa utilização de fármacos associados às SPGV e muitas 

vezes da impossibilidade da administração dos mesmos em diferentes veículos de 

infusão sejam pela perda da estabilidade ou por insolubilidade destes, a utilização 

de copolímeros como carreadores de fármacos, vêm a favorecer a associação de 

fármacos as SPGV sem que haja interações entre os mesmos, favorecendo a 

manutenção da estabilidade e impedindo a formação de precipitações. 

Ceftazidima é uma cefalosporina de terceira geração com espectro de ação 

contra bactérias gram negativas e principalmente contra P. aeruginosa, sendo 

utilizada no ambiente hospitalar no tratamento de septicemia e outras infecções 

graves. Ceftazidima apresenta a desvantagem de possuir uma rápida excreção 

renal, sendo aproximadamente 65% do fármaco metabolizado até 2h após sua 

administração intravenosa. Diante disso a utilização de ceftazidima em infusão 

contínua vem sendo sugerida como forma de manutenção da concentração sérica 

deste antimicrobiano (RIETHMUELLER et al., 2009). 

 No tratamento de patologias respiratórias graves como pneumonia, fibrose 

cística, tuberculose e outras, a utilização de antimicrobianos de amplo espectro de 

ação, bem como de agentes que possibilitem melhora no sistema de ventilação 

alveolar se faz necessário. Diante disso, a associação da ceftazidima e aminofilina 

em uma mesma solução parenteral é desejada. (PLEASANTS et al., 1992) 

(LAUGHLIN; LAND; ROSSIQUE-GONZALEZ, 2000).  

 Pleasants et al., 1992, estudaram a incompatibilidade entre ceftazidima e 

aminofilina associados a soluções parenterais de 5% de glicose. A impossibilidade 

de administração destes fármacos combinados em uma mesma solução parenteral é 

um fator determinante para o sucesso da terapêutica. 

 A nanotecnologia dos compostos poliméricos tornou-se uma das alternativas 

mais promissoras para possibilitar a administração de fármacos individualmente ou 

associados nas SPGV, evitando perda de estabilidade desses fármacos e a perda 

da atividade terapêutica dos mesmos.  
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OBJETIVOS 

 

 

Geral 

 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a estabilidade das associações dos 

fármacos ceftazidima e aminofilina em soluções parenterais de grande volume, 

utilizando como agente de estabilização o copolímero Pluronic® F68. 

 

 

Específicos 

 

 

� Avaliar a estabilidade dos fármacos antimicrobianos nas soluções 

parenterais utilizando copolímeros e na ausência deles. 

� Avaliar o comportamento dos antimicrobianos do ponto de vista 

microbiológico e físico-químico na ausência e na presença dos 

copolímeros incorporados aos fármacos. 

� Utilização da proteína verde fluorescente como biossensor da 

estabilidade dos fármacos, furosemida, aminofilina e ceftazidima, em 

SPGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carolina Alves dos Santos 

 

4

METODOLOGIA GERAL 

 

 

No desenvolvimento desta tese de doutorado foi selecionado o antimicrobiano 

ceftazidima, uma cefalosporina de terceira geração comumente utilizada no 

ambiente hospitalar, segundo levantamento realizado no Instituto Dante Pazzanese 

de Cardiologia durante dissertação de mestrado (SANTOS et al, 2007). Este 

antimicrobiano é também associado a outros medicamentos como a aminofilina, em 

casos de edema e infecção respiratória. (PLEASANTS et al., 2003). Estes 

medicamentos foram associados às SPGV tais como 0,9% NaCl e 5% glicose e sua 

estabilidade avaliada, individualmente e associados.  

A avaliação da incompatibilidade do fármaco ceftazidima associado ao 

fármaco aminofilina em SPGV de 5% glicose foi determinada através da utilização 

de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC).  

A incorporação do copolímero ao fármaco ceftazidima, tornou necessária a 

determinação da concentração inibitória mínima CIM, para este antimicrobiano na 

presença do microrganismo Escherichia coli e Pseudomonas. aeruginosa, na 

presença e na ausência do copolímero incorporado. 

 Após a incorporação do Pluronic® F68 ao coquetel de fármacos uma nova 

determinação da estabilidade da ceftazidima foi realizada através de HPLC.  

Com o objetivo de complementar este projeto, acrescentou-se a ele o estudo 

da utilização da proteína verde fluorescente GFP, como potencial biossensor da 

estabilidade de fármacos em soluções parenterais.  

O estudo da utilização da proteína GFP como potencial biossensor da 

estabilidade de fármacos nas SPGV, já havia sido iniciado durante a dissertação de 

mestrado, que resultou no pedido de patente de invenção “Kit e processo para 

avaliação da estabil idade de fármacos”. (P. I .  0 .704 .875 -0 ,  

re lac ionado  ao  p ro je to  de  aux í l i o  à  pesqu isa  Fapesp  

n°2005/59472 -2 ) . 

Esta tese encontra-se organizada em capítulos independentes, redigidos sob 

a forma de artigos, desta forma determinadas informações que constam em um 

capítulo podem ser repetidas nos capítulos seguintes. 
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REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

 

1.0 Adição de fármacos às soluções parenterais de grande volume 

 

 

A avaliação da estabilidade dos medicamentos e sua prescrição racional têm 

se tornado uma das principais preocupações dos profissionais da área da saúde, 

pois o número de fármacos disponibilizados é cada vez maior e a interação entre os 

mesmos não é amplamente investigada. Possíveis incompatibilidades entre as 

estruturas moleculares dos fármacos com excipientes da formulação medicamentosa 

e daqueles inerentes à composição das soluções parenterais de grande volume 

(SPGV) podem resultar em complexos moleculares potencialmente inativos ou 

causadores de eventos adversos não previstos, comprometendo a saúde dos 

pacientes.  

As possíveis incompatibilidades entre as estruturas dos fármacos em 

diferentes veículos de administração podem gerar associações antagônicas ou 

sinérgicas, resultando em alterações das propriedades físico-químicas, 

consequentemente, dos efeitos farmacológicos e das respostas clínicas esperadas. 

A adição de medicamentos a SPGV seja individualmente ou em associação 

pode alterar as propriedades físico-químicas do meio que depende (i) da estrutura 

molecular do fármaco, (ii) dos excipientes presentes na formulação e (iii) da 

composição das SPGV.  

A prescrição de múltiplos medicamentos a pacientes hospitalizados torna 

fundamental à correta utilização dos mesmos, racionalizando a prescrição, 

reduzindo eventos adversos e promovendo uma redução dos custos advindos da 

sua utilização. 

Estudo realizado em pacientes idosos com diagnóstico de falência cardíaca 

mostrou que a média de medicamentos administrados a estes pacientes foi de 10,1 
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doses/dia a um custo de US$ 3142,00/ano. O estudo caracteriza o tratamento 

desses pacientes como de alta complexidade e custo, o que torna importante a 

otimização do tratamento medicamentoso. (MASOUDI et al., 2005). 

Erros médicos e eventos adversos relacionados a medicamentos causaram 

em 1999 maior número de mortes nos Estados Unidos do que as ocasionadas por 

câncer de mama e acidentes de carros. Estudo realizado no Reino Unido mostrou 

que um a cada dez pacientes hospitalizados sofreu algum evento adverso 

relacionado a medicamento. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2005).  

Diferentes classes de fármacos são frequentemente administrados através 

das SPGV como àqueles pertencentes à classe dos agentes simpatomiméticos: 

dopamina, noradrenalina e dobutamina, fármacos muito potentes que apresentam 

efeitos profundos sobre vários órgãos e sistemas, especialmente o coração e a 

circulação periférica. Esses fármacos são importantes, principalmente no choque, 

síndrome vascular aguda que acarreta a redução da perfusão de tecidos vitais, 

gerando hipotensão, acidose metabólica e estado mental alterado. Os principais 

mecanismos envolvidos no choque são hipovolemia, insuficiência cardíaca e 

alterações da resistência vascular (KATZUNG, 1998). Os vasodilatadores, 

nitroprussiato de sódio e nitroglicerina são utilizados nas emergências hipertensivas 

e no tratamento da dor de angina em pacientes com insuficiência cardíaca 

congestiva e no infarto agudo do miocárdio. Sua ação se deve preferencialmente 

sobre a musculatura vascular por promover dilatação. (GOODMAN & GILMAN, 

2001). 

O emprego de antiarrítmicos como a amiodarona que apresentam uma ampla 

ação sobre o músculo cardíaco é importante para o controle das arritmias supra-

ventriculares e ventriculares. 

Antimicrobianos com amplo espectro de ação como imipenem/cilastatina, 

ceftazidima, vancomicina e clindamicina são empregados em casos de infecção por 

microrganismos e principalmente no tratamento da septicemia.  

O anticoagulante heparina sódica derivado de uma mistura de 

mucopolissacarídeos, e cujo mecanismo de ação dependente da antitrombina III, é 

responsável pela inibição das proteases envolvidas nos fatores de coagulação. A 

heparina se liga a antitrombina favorecendo uma melhor interação desta com as 

proteases e exercendo assim seus efeitos anticoagulantes (KATZUNG, 1998). 
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Na analgesia a morfina fármaco pertencente à classe de opióides é utilizado 

pela sua propriedade de ligação a receptores cerebrais envolvidos na transmissão 

da dor e pela sua propriedade de alterar estímulos dolorosos.   

 

 

1.1 Copolímeros anfifílicos de aplicação farmacêutica 

 

 

Copolímeros são unidades monoméricas dotados de propriedades anfifílicas, 

ou seja, uma porção monomérica de propriedade hidrofóbica e outra unidade 

composta de propriedades hidrofílicas. Essas unidades monoméricas se arranjam de 

forma a promover a formação de micelas, cujas propriedades de solubilidade estão 

estritamente relacionadas às propriedades do meio onde estas estão incorporadas. 

Em soluções aquosas as micelas são formadas em seu interior (core) por blocos 

hidrofóbicos e estabilizadas externamente por blocos hidrofílicos (corona) formando 

a parte externa ou coroa da micela.  

Micelas poliméricas têm sido utilizadas no desenvolvimento de produtos 

farmacêuticos encontrando ampla aplicação como (i) sistema de solubilização de 

fármacos insolúveis em meio aquoso, (ii) na estabilidade de fármacos e formulações 

farmacêuticas, (iii) como sistema de liberação controlada de fármacos, (iv) como 

agente seletivo e específico de liberação programada de fármacos em locais 

previamente determinados. Tais propriedades fornecem a seletividade, 

especificidade e segurança necessária para o emprego destes agentes na indústria 

farmacêutica. O desenvolvimento de sistema de liberação de fármacos é crucial para 

o sucesso de aplicação e utilização de moléculas sofisticadas de origem natural e 

sintética (ADAMS; LAVASANIFAR; KWON, 2003). 

A capacidade de solubilização de fármacos por diferentes agentes tensoativos 

depende de vários fatores como sua estrutura química e da estrutura dos agentes 

tensoativos, de sua polaridade, localização deste em relação às micelas, 

temperatura, pH etc. A utilização de sistemas micelares para solubilização de 

fármacos pode ainda proporcionar aumento da meia-vida plasmática de fármacos 

administrados por via intravenosa, diminuição de efeitos colateral e também maior 

especificidade de ação farmacológica por meio de ligação química de grupos 

específicos à superfície micelar. A estrutura molecular e o balanço hidro-lipofílico 
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(BHL) de tensoativo exercem papel fundamental na determinação do poder de 

solubilização de solutos hidrofóbicos e, portanto, influenciam no coeficiente de 

partição do fármaco (LI; CHEN, 2002). 

As micelas poliméricas se distinguem de outros carreadores de fármacos e 

compostos químicos, pois: (i) têm tamanho menor quando comparadas aos 

lipossomas e micropartículas; (ii) não há moléculas de água no compartimento 

interior; (iii) protegem o fármaco ou composto químico da ação de polímeros 

exteriores (TORCHILIN, 2001).  

As moléculas poliméricas formadas por óxido de polietileno (poly - ethylene 

oxide - PEO) são aprovadas pela FDA para a administração parenteral de fármacos. 

Qualquer sistema utilizado na administração no sistema circulatório deve ser 

pequeno o suficiente para não ser removido por filtração nos capilares renais. 

(KWON et al., 2003). 

A concentração micelar crítica (CMC) é o parâmetro fundamental a ser 

considerado na formação de micelas. Através dele é possível determinar a 

concentração necessária de polímero anfifílico em solução para que se estabeleça 

equilíbrio entre a formação micelar e existência dos monômeros livres. (GAO; 

EISENBERG, 1993). 

 Com o aumento da concentração de polímeros em solução o equilíbrio 

monômero/micela é deslocado para o sentido da formação de micelas que passam a 

ser mais estáveis, de menor tamanho e com menor quantidade de solvente no 

interior. Quanto menor o valor da CMC mais estáveis serão as micelas formadas, 

mesmo em concentrações de polímero próximas a CMC. Do ponto de vista 

farmacológico essa característica é muito importante, pois após diluição em grande 

volume (por exemplo, na corrente sangüínea) as micelas com baixa CMC podem 

continuar existindo (TORCHILIN, 2001). 

Micelas formadas por bloco de óxido de polietileno e bloco de poli β-benzil L-

aspartato (PEG-b-p(L-Asp)), estão sendo largamente empregadas como sistema de 

liberação de fármacos uma vez que o complexo formado pela junção entre polímero 

e fármaco age formando pro-fármaco, cuja atividade terapêutica é dependente da 

hidrólise do complexo e liberação do fármaco no local de ação (ADAMS; 

LAVASANIFAR; KWON, 2003). 

As micelas formadas de PEG-b-p(L-Asp) têm forma esférica, apresentando 

diâmetro de aproximadamente 20nm. Para a distribuição controlada de fármacos o 
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tamanho, a estabilidade, a capacidade de solubilizar fármacos, a manutenção da 

estrutura in vivo, além da baixa dissociação micelar para formação de cadeias 

poliméricas livres são parâmetros fundamentais (KNOWN et al., 1994). 

Um exemplo promissor de nanomaterias poliméricos está a classe dos 

Pluronic® , bloco polimérico formados por uma porção hidrofílica (óxido de 

polietileno- (PEO)) e uma porção hidrofóbica (óxido de polipropileno (PPO)), que 

estão arranjados em uma tripla estrutura formada por PEO-PPO-PEO. Variações no 

número de PEO e PPO são caracterizadas por diferente balanço hidrófilo-lipófilo 

(HLB); (BATRAKOVA; KABANOV, 2008). 

Pluronic® em solução aquosa em concentrações acima da concentração 

micelar crítica (CMC), formam micelas de tamanho que variam de 10 nm a 100 nm. 

(KWON et al, 2004). Nestas micelas a porção hidrofóbica pode geralmente 

incorporar porções de fármacos que variam de (20 a 30%wt) (BATRAKOVA; 

KABANOV, 2008).  

As micelas de Pluronic® consistem de blocos hidrofóbicos que funcionam 

como carreadores de vários compostos, principalmente fármacos insolúveis em 

água. (BATRAKOVA; KABANOV, 2008).  Micelas poliméricas são utilizadas como 

sistemas de liberação de fármacos para ação no sistema nervoso central 

(KABANOV; BATRAKOVA; ALAKHOV, 2003; SPITZENBERGER et al., 2007), para 

fármacos administrados por via oral; (KWON et al., 1998) e também para liberação 

de fármacos antineoplásicos (BATRAKOVA et al., 1999; KABANOV; BATRAKOVA; 

ALAKOV, 2003); KRUPKA et al., 2007). Blocos poliméricos de Pluronic® vêm 

demonstrando também significativa contribuição para o aumento da 

biodisponibilidade/atividade de fármacos antibacterianos e antifúngicos, aumentando 

a ação destes compostos frente a vários microrganismos. (CROY; KWON, 2004); 

(WEN-DI MA et al., 2008). 
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1.2 Fármacos Aminofilina e Ceftazidima 

 

 

A aminofilina, complexo teofilina-etilenodiamina, é uma metilxantina indicada 

no tratamento de asma brônquica pela sua propriedade broncodilatadora 

(GOODMAN & GILMAN, 2001) e no edema pulmonar agudo pelo seu efeito inibidor 

da fosfodiesterase. Apresenta também ação sobre os rins (diurético fracos) pelo 

aumento da filtração glomerular e redução da reabsorção de sódio (KATZUNG, 

1998). É geralmente administrada por infusão continua em pacientes acometidos de 

doenças respiratórias (KOROKOLVAS, 1998).  

Aminofilina mostra-se estável em soluções alcalina (pH ótimo 8,6-9,0), 

sofrendo dissociação em pH ácido (2,4-3,0), levando quebra do complexo teofilina-

etilenodiamina. Na presença de CO2 a aminofilina dissocia-se em teofilina 

decompondo-se em 1,3-dimetilalantoína, N,N-dimetoxilamida e amônia (ISHIGURO 

et al., 1980).  

No ambiente hospitalar antimicrobianos são frequentemente administrados 

usando como veículo as soluções parenterais de diferentes constituições. (ANVISA, 

2007) 

Estudos realizados por Coenen et al., 2009, mostraram que cefalosporinas de 

primeira geração constituíram 50% do total de antimicrobianos administrados em 

2003, em países como Finlândia, Ucrânia e Croácia. Cefalosporinas de segunda 

geração, são mais utilizadas em países como Eslováquia, Holanda, Portugual, 

Polônia, Dinamarca, Bélgica e outros. As cefalosporinas de terceira geração 

representaram em 2003, mais da metade dos medicamentos dessa classe 

administrados na França, Áustria e Itália.  

Ceftazidima é uma cefalosporina com amplo espectro de ação 

frequentemente utilizada no ambiente hospitalar no tratamento de septicemia. 

Ceftazidima pode ser utilizada individualmente ou associada com outros antibióticos 

para tratar pneumonia ou associada à broncodilatadores, como a aminofilina, em 

pacientes submetidos à ventilação mecânica (PLEASANTS et al., 1992). 

Os antimicrobianos pertencentes à classe dos β-lactâmicos são conhecidos 

pela sua baixa faixa de concentração versus resposta terapêutica desejada. A 

máxima faixa de atividade ocorre quando concentrações do antibiótico apresentam-
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se na faixa de até 5 vezes a CMI (Concentração mínima inibitória), sendo que ao 

aumentar os valores de concentração, não ocorre aumento significativo no espectro 

de atividade. No entanto, aumento no tempo em que os β-lactâmicos ficam livres no 

plasma influenciam diretamente na atividade terapêutica destes. Para aperfeiçoar o 

uso destes antimicrobianos tempo-dependentes, pequenas doses mostraram serem 

mais efetivas do que uma única dose de alta concentração. Diante dessas 

considerações a infusão contínua destes fármacos se mostrou a maneira mais 

adequada de manter sua concentração na corrente sanguínea. (COENEN et al., 

2005) 

 

 

1.3 Proteína verde fluorescente GFP 

 

 

A proteína verde fluorescente, GFP, extraída da água-viva Aequorea victorea 

é um potencial instrumento biológico apresentando-se versátil em diferentes 

procedimentos de desinfecção (CHAU et al., 2004), tratamentos térmicos (VESSONI 

PENNA et al., 2004) por ser facilmente observada sob luz UV. 

A proteína verde fluorescente recombinante (GFP) é uma proteína compacta, 

globular (CHALFIE, 1998) e ácida (pI 4,6 – 5,4), (CHIARINI, 2002), composta de um 

monômero de 27kDa, resistente ao calor (T ≥ 95°C, ISHII, 2003), ao pH alcalino (pH 

5,5 – pH 12), a agentes químicos (CHAU et al., 2004). Facilmente monitorada a GFP 

emite máxima fluorescência quando excitada por luz ultravioleta (UV 360-400 nm) 

com pico de excitação de 394 nm e pico de emissão de 509 nm entre pH 5 e 9 

(CHIARINI, 2002), sendo o pH ótimo 8.  

A estrutura da GFP é o conjunto de dois monômeros dispostos em 11 fitas 

formadas por folha beta pregueada, externamente, em forma de barril ou cilindro que 

abriga em seu centro geométrico um fluoróforo, que está ligado ao cilindro por alfa-

hélices. Três aminoácidos: serina, tirosina e glicina formam o fluoróforo da GFP 

selvagem, aminoácidos estes que na GFP recombinante sofreram duas reações, 

ciclização autocatalítica entre a carbonila da Tyr66 e o grupo amino da Gly67, e da 

carbonila da Ser65 e o grupo amino da Tyr66, dando origem a uma ligação covalente 

e uma etapa lenta dependente de oxigênio, onde a ligação simples entre os 
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carbonos Cα – Cβ da Tyr66 resulta em duplas ligações conjugadas com propriedades 

fluorescentes (CHALFIE, 1998). 

A recente utilização de proteínas fluorescentes tem resultado no 

desenvolvimento de biossensores para processos de esterilização (VESSONI 

PENNA et al., 2002) (DOUGLASS et al., 2002). O desenvolvimento de biossensores 

para monitorar processos de esterilização e desinfecção hospitalares tem sido 

enfatizado pela Legislação Brasileira (MAZZOLA; PENNA; MARTINS, 2003). A 

validação da eficácia de descontaminação e de processos de desinfecção é 

empregada em ambientes industriais e hospitalares.  

A GFP apresenta grande vantagem como método de quantificação. A 

variação da intensidade de fluorescência nas amostras em relação à adição de 

diferentes componentes (excipientes, fármacos, nutrientes) pode ser facilmente 

determinada por espectrofluorímetria ou lâmpada UV, tornando o método rápido e 

preciso (KEEN et al., 1998, VESSONI PENNA et al., 2004). A GFP é sensível à 

variação do valor de pH e afinidade aos solutos. A análise qualitativa pode ser 

ensaiada por microscopia com ultravioleta ou por observação com lâmpada UV de 

comprimento de onda entre 360-395 nm (ISHII, 2003).  

A adição de solutos, valores de pH e outras propriedades físico-quimicas das 

soluções, podem interferir na forma protonada existente da estrutura do cromóforo 

da proteína, sendo crucial para a manutenção da intensidade de fluorescência da 

proteína. 
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CAPITULO I 

 

AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DOS FÁRMACOS CEFTAZIDIMA E 

AMINOFILINA EM SOLUÇÕES PARENTERAIS DE 0,9% NaCl E 5% GLICOSE 

UTILIZANDO CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (HPLC), NA 

AUSÊNCIA DO POLÍMERO INCORPORADO 

 

Os resultados deste capítulo é parte integrante do artigo submetido à publicação no Journal of Clinical 

Microbiology, 2010. 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O ritmo de crescimento do mercado farmacêutico mundial é cerca de 7% ao 

ano seu dinamismo e inovação favorecem a inserção de números cada vez maiores 

de fármacos na terapêutica clínica tornando indispensável o estudo das potenciais 

incompatibilidades entre fármacos como forma de promover o uso racional de 

medicamentos.  

Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV) são medicamentos de dose 

única destinados às reposições de perdas hídricas, eletrolíticas ou energéticas, 

utilizados como veículos na administração de medicamentos auxiliares (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, 2007). 

Soluções parenterais (SP) constituem a forma mais comum utilizada no 

ambiente hospitalar para a veiculação de fármacos diretamente na corrente 

sanguínea. A avaliação da estabilidade de fármacos nas soluções parenterais, bem 

como dos componentes constituintes de sua formulação são, portanto, primordiais 

para garantir a manutenção do efeito terapêutico. Interações entre fármacos, entre 

os componentes da formulação e as soluções parenterais podem resultar na 

formação de complexos inativos, limitando sua eficácia e aumentando a ocorrência 

de eventos adversos. 

Erros médicos e eventos adversos relacionados a medicamentos causaram 

em 1999, um número maior de mortes nos Estados Unidos do que as ocorridas por 

câncer de mama e acidentes de carros. Estudo realizado no Reino Unido mostrou 
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que um a cada dez pacientes hospitalizados sofreu algum evento adverso 

relacionado a medicamentos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2006).  

A aminofilina, complexo teofilina-etilenodiamina, é uma metilxantina indicada 

no tratamento de asma brônquica pela sua propriedade broncodilatadora 

(GOODMAN & GILMAN, 2001) e no edema pulmonar agudo, pelo seu efeito inibidor 

da fosfodiesterase. Apresenta também ação sobre os rins (diurético fracos), pelo 

aumento da filtração glomerular e redução da reabsorção de sódio (KATZUNG, 

1998). É geralmente administrada por infusão em pacientes acometidos de doenças 

respiratórias (KOROKOLVAS, 1998).  

A utilização associada entre furosemida e aminofilina promove um aumento 

na diurese em adultos, quando comparado ao efeito diurético isolado da furosemida 

(LAUGHLIN; LAND; ROSSIQUE-GONZALEZ, 2000). Um estudo duplo-cego 

realizado em crianças demonstrou que pequenas doses de aminofilina 

administradas antes da terapia com furosemida aumentam os efeitos diuréticos em 

crianças com retenção de líquido durante a oxigenação extra corpórea (LOCHAN et 

al., 1998).  

Ceftazidima é uma cefalosporina com amplo espectro de ação 

frequentemente utilizada no ambiente hospitalar no tratamento de septicemia. 

Ceftazidima pode ser utilizada individualmente ou associada com outros antibióticos 

para tratar pneumonia ou associada à broncodilatadores, como a aminofilina, em 

pacientes submetidos à ventilação mecânica (PLEASANTS et al., 1992). Em 

comparação a outras cefalosporinas a ceftazidima (portadora de grupo metil e ácido 

carboxílico), apresenta maior estabilidade a microrganismos portadores de beta-

lactamases, conferindo uma estabilidade extra contra microrganismos gram-

negativos, incluindo P. aeruginosa. (GOODMAN & GILMAN, 2007). 

Incompatibilidades entre materiais de embalagem e fármacos foram relatadas 

por ARSÈNE et al. (2002) quando estes compararam a degradação de ceftazidima 

adicionada às SPGV fisiológicas e glicosadas acondicionadas em frascos de vidro, 

em embalagens plásticas de cloreto de poli-vinil (PVC) e polipropileno (PP). Mistura 

de ceftazidima e seu produto de degradação, piridina, foi determinado por HPLC nas 

soluções. Nos resultados obtidos, maiores concentrações de piridina, foram 

encontradas nas embalagens de PVC contendo soluções fisiológicas de pH 6,33 (± 

0,21), comparativamente aos outros materiais de embalagem. A ceftazidima é mais 
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estável ao valor de pH da solução de dextrose pH 3,95 (± 0,57) em que a fração 

ionizada do antibiótico favorece sua estabilidade.  

A compatibilidade na administração de ceftazidima e aminofilina em soluções 

parenterais foi avaliada em um estudo realizado por PLEASANTS et al. (1992). A 

estabilidade dos fármacos foi observada através da utilização de cromatografia 

líquida de alta eficiência constatando uma incompatibilidade na administração dos 

fármacos associados na mesma solução parenteral durante um período de tempo de 

24 h. Outro estudo realizado por WALKER e DRANITSARIS (1987), mostrou que o 

fármaco ceftriaxona perde mais de 10% da concentração inicial quando administrado 

utilizando como veículo soluções parenterais de 5% glicose. 

O objetivo desta etapa do trabalho foi avaliar a estabilidade dos fármacos 

ceftazidima e aminofilina em soluções parenterais de 5% glicose e 0,9% NaCl, 

individualmente e associados, através da utilização de HPLC. 

 

 

1.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

1.2.1 MATERIAIS 

 

 

O fármaco Aminofilina ampolas com 24 mg/mL, foi produzido pela Hypofarma 

– Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. Ceftazidima foi produzida pelo 

laboratório Glaxo Smithkline Brasil. As soluções parenterais 5% glicose e 0,9% NaCl 

foram utilizadas da Áster Laboratórios Farmacêuticos Ltda e a água deionizada foi 

obtida por sistema de purificação Milli-Q (Millipore Q Gard®). 

 A vidraria utilizada nos experimentos foi lavada em banho de NaOH 1 M 

(solução alcoólica 50%), seguido de lavagem em ácido nítrico 1 M e posterior 

enxágue em água Milli-Q. Após lavados e secos os materiais foram esterilizados em 

autoclave Tuttnauer/Brinkman (Modelo 3870E, Brinkman Instruments, Westbury NY, 

EUA) a 121 °C/30 min. 

 

 

 



Carolina Alves dos Santos 

 

16

1.2.2 MÉTODOS 

 

 

1.2.2.1 Preparo das amostras 

 

 

As amostras foram preparadas em soluções parenterais de 0,9% NaCl e 5% 

glicose, nas concentrações finais de ceftazidima 320 µg/mL e aminofilina 160 µg/mL. 

As determinações foram realizadas após o preparo e após um período de 24h a 

25 °C, nos comprimentos de onda de 255 nm para ceftazidima e 275 nm para 

aminofilina, correspondentes ao comprimento de onda máximo para ambos os 

fármacos (BUDAVARI et al, 1996)  

 

 

1.2.2.2 Metodologia analítica  

 

 

Foi utilizada como fase móvel acetonitrila grau HPLC, Ácido Fosfórico 1% e 

água para injeção (WFI). O sistema cromatógrafico utilizado foi Shimadzu modelo LC 

10 contendo software LC solution.  Coluna C18 250 x 4,6 mm, Schimadzu com 5 µm, 

foi utilizada a temperatura ambiente operando com fluxo de 0,5 ml/min e um volume 

de injeção de 20 µL. 

 

 

1.2.2.3 Determinação dos valores de pH 

 

 

Os valores de pH das amostras foram determinados através de pHmetro 

(Accumet AR 20, Fisher Scientific, USA), imediatamente após o preparo e após 24 

horas de exposição à temperatura ambiente (25 °C). 
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1.2.3 VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA ANALÍTICA 

 

 

As características de desempenho utilizadas na validação do método foram: 

linearidade, especificidade, precisão, faixa de concentração do analito e acuracidade 

de acordo com International Conference on Harmonisation of Technical 

Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use – ICH, 2005. 

 

 

1.2.3.1 Especificidade  

 

 

Foi determinada através da utilização do padrão dos fármacos ceftazidima e 

aminofilina, individualmente, comparando o tempo de retenção e espectro de UV, 

com o espectro da amostra.  

 

 

1.2.3.2 Linearidade 

 

 

Linearidade foi determinada através de curva de calibração dos fármacos 

numa faixa de 75 até 150% da concentração do analito (ceftazidima 320 µg/mL e 

aminofilina 160 µg/mL). 

 

 

1.2.3.3 Faixa de concentração do analito 

 

 

 Determinada usando uma curva de linearidade, demonstrando que a 

concentração do analito pode ser determinada com precisão, acuracidade e 

linearidade. 
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1.2.3.4 Precisão 

 

 

A precisão foi estudada em termo de repetibilidade através da análise de 6 

replicatas de 100% da concentração teste. O desvio padrão relativo foi determinado 

através do tempo de retenção.  

 

 

1.2.3.5 Acuracidade 

 

 

Determinada através da comparação entre os padrões de referência dos 

fármacos e os resultados encontrados para cada um dos fármacos obtidos na 

solução da amostra. 

 

 

1.2.3.6 Método indicativo de estabilidade 

 

 

Uma preparação da amostra foi exposta ao oxidante (peróxido de hidrogênio) 

para induzir a degradação do fármaco, com o objetivo de determinar se os produtos 

de degradação interferem na determinação da amostra e para avaliar se o método 

escolhido é indicativo de estabilidade.  
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1.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

1.3.1 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DOS FÁRMACOS CEFTAZIDIMA E 

AMINOFILINA EM SPGV DE 0,9% NaCl. 

 

 

1.3.1.1 Especificidade  

 

 

Os tempos de retenção para os fármacos foram de 5,2±0,2 min, 6,5±0,2 min, 

para os fármacos ceftazidima e aminofilina, respectivamente (Figura 1).  

A especificidade do método foi confirmada através do espectro de UV dos 

fármacos.  
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Figura 1- Identificação dos cromatogramas dos padrões em 0,9% NaCl e seus 
respectivos tempos de retenção (pico 1: ceftazidima e pico2: aminofilina). 
*eixo y= intensidade de sinal e eixo x= tempo de retenção. 
 
  

1.3.1.2 Linearidade e faixa de concentração do analito  

 

 

A linearidade dos fármacos foi determinada utilizando faixa de concentração 

de 75 a 150% da concentração nominal do analito. Uma boa correlação linear foi 

encontrada para ambos os fármacos (Figura 2 e 3). 
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 Figura 2- Curva de linearidade da aminofilina em solução 0,9% NaCl na presença 
do fármaco ceftazidima (pH 9,0 ± 0,5), a linha cheia (Área = 14788 + 
116807*concentração de aminofilina, R2 = 0,99) 
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Figura 3 - Curva de linearidade da ceftazidima em solução de 0,9% NaCl na 
presença do fármaco aminofilina (pH 9,0 ± 0,5), a linha cheia (Área = 2x106 + 
79048*concentração de ceftazidima, R2 = 0,99) 
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1.3.1.3 Precisão 

 

 

A precisão foi avaliada quantificando 6 replicatas da amostra de 100% da 

concentração teste (320 µg/mL ceftazidima e 160 µg/mL aminofilina). (Tabela 1). Foi 

encontrado um desvio padrão dentro das normas estabelecidas pelo ICH, sendo o 

método preciso para avaliar a estabilidade do coquetel de fármacos. 

 

Tabela 1- Cálculo de precisão através dos tempos de retenção dos fármacos 
ceftazidima (λ = 254 nm) e aminofilina (λ = 275 nm) em solução de 0,9% NaCl 

  1°replicata 2°replicata 3°replicata 4°replicata 5°replicata 6°replicata DVP 
Ceftazidima 254 nm 5,464 5,465 5,479 5,464 5,474 5,466 0,006 
Aminofilina 275 nm 6,626 6,627 6,641 6,626 6,638 6,631 0,007 

*DVP – Desvio padrão relativo 

 

1.3.1.4 Acuracidade  

 

 

Determinada comparando-se o cromatograma dos padrões de cada analito 

presente na amostra com o cromatograma obtido nas amostras (Figura 4) contendo 

os fármacos associados nas soluções 0,9% de NaCl. Observou-se que o tempo de 

retenção para cada um dos analitos presentes foram muito próximos aos obtidos nos 

cromatograma dos padrões. 
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Figura 4- Cromatograma da amostra contendo os fármacos ceftazidima e aminofilina 
(1 Det A Ch1 = 255nm (Ceftazidima) e 2 Det A Ch2 = 275nm (Aminofilina)) 
*eixo y= intensidade de sinal e eixo x= tempo de retenção. 
 
 

          1.3.1.5 Avaliação da metodologia para que esta possa ser utilizada como 

um indicativo da estabilidade dos fármacos ceftazidima e aminofilina em 

solução parenteral 0,9% NaCl. 

 

 

 Amostras contendo os fármacos ceftazidima e aminofilina em solução 0,9% 

NaCl foram submetidas à degradação com peróxido de hidrogênio e os espectros 

obtidos (Figura 5) foram avaliados. Observou-se que o cromatograma do padrão do 

fármaco aminofilina apresentou um novo pico. Tal fato também foi constatado para o 

padrão de ceftazidima. Na amostra contendo os fármacos associados, observou-se 

um terceiro pico e piora na resolução entre eles.  

PLEASANTS et al., 1992, estudaram a compatibilidade da utilização dos 

fármacos ceftazidima e aminofilina utilizando HPLC, como forma de avaliar a 

contribuição dos interferentes obtidos através da degradação das amostras. Estas 

foram submetidas à degradação com pH extremo, para determinar se os tempos de 

retenção dos produtos de degradação podem interferir na quantificação 

cromatográfica dos produtos das amostras, mostrando assim que o método é 

indicativo de estabilidade. 
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A degradação da amostra contendo os fármacos associados, bem como dos 

respectivos padrões individualmente, mostraram a presença de um novo pico.  

 

 

 

Figura 5 - Cromatograma da amostra submetida à degradação por peróxido de 
hidrogênio. 
*eixo y= intensidade de sinal e eixo x= tempo de retenção. 
 
 

 

1.3.1.6 Avaliação da estabilidade da ceftazidima e da aminofilina 

associadas em soluções parenterais 0,9% NaCl. 

 

 

 Amostras contendo ceftazidima e aminofilina em solução parenteral de 0,9% 

NaCl foram avaliadas após o preparo, 2, 6 e 24 h. Os resultados encontrados para 

os fármacos aminofilina e ceftazidima, comparativamente com os respectivos 

padrões de referência, mostraram estabilidade para ambos os fármacos nas 

soluções de 0,9% NaCl após o período de estudo de até 24 h. Para o fármaco 

aminofilina a concentração inicial da amostra (Ceftazidima + Aminofilina + SP) foi de 

162,42 µg/mL e após o período de 24 h, apresentou valores de 164,10 µg/mL. 

Sendo estas leituras condizentes com a leitura do padrão, que apresentou valores 

iniciais de 163,26 µg/mL e após 24h 162,45 µg/mL. A concentração inicial da 
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amostra de ceftazidima 335,36 µg/mL também se mostrou constante após período 

de 24h apresentando valores finais de 321,67 µg/mL. Tais observações nos 

permitiram constatar que a associação de ceftazidima e aminofilina em uma mesma 

solução parenteral de 0,9% NaCL, permite a manutenção da estabilidade físico-

química dos fármacos por um período de até 24 h.  

 

Tabela 2 - Determinação da amostra e do padrão de aminofilina após o preparo, 2, 6 
e 24 h em solução parenteral de 0,9% NaCl. 

Tempo de preparo da amostra Área Amostra de Aminofilina  Área Padrão de Aminofilina 
0h 18957854 19055963 
2h 19337126 18376229 
6h 19321703 18902039 
24h 19153337 18960772 

 

Tabela 3 - Determinação da amostra e do padrão de ceftazidima após o preparo, 2, 
6 e 24 h em solução parenteral de 0,9% NaCl. 

Tempo de preparo da amostra Área Amostra de Ceftazidima  Área Padrão de Ceftazidima 
0h 24510240 24413650 
2h 24282706 24275901 
6h 23878556 24189390 
24h 23427603 24221927 

 

 

1.3.2 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DOS FÁRMACOS CEFTAZIDIMA E 

AMINOFILINA EM SPGV DE 5% GLICOSE. 

 

 

1.3.2.1 Especificidade  

 

 

Os resultados mostraram que o tempo de retenção para os fármacos foi de 

5,2±0,2 min, 6,5±0,2 min, para os fármacos ceftazidima e aminofilina 

respectivamente.  

A especificidade do método foi confirmada através do espectro de UV dos 

fármacos.  
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Figura 6 - Identificação dos cromatogramas dos padrões em 5% glicose e 

seus respectivos tempos de retenção. (pico 1: ceftazidima e pico2: aminofilina)  
*eixo y= intensidade de sinal e eixo x= tempo de retenção. 
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1.3.2.2 Linearidade e faixa de concentração do analito 

 

 

A linearidade dos fármacos foi determinada utilizando uma faixa de 

concentração de 75 a 150% da concentração nominal do analito. Uma boa 

correlação linear foi encontrada para ambos os fármacos (Figura 7 e 8). 
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 Figura 7 - Curva de linearidade da aminofilina em solução 5% Glicose na presença 
do fármaco ceftazidima (pH 9,0 ± 0,5), a linha cheia (Área= 578858 + 
117930*concentração de aminofilina, R2 = 0,99) 
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Figura 8 - Curva de linearidade da aminofilina em solução de 5% Glicose na 
presença do fármaco aminofilina (pH 9,0 ± 0,5), a linha cheia (Área= 653619 + 
66598*concentração de ceftazidima, R2 = 0,99). 
 

 

1.3.2.3 Precisão 

 

 

A precisão foi avaliada quantificando 6 replicatas da amostra de 100% da 

concentração teste (320 µg/mL ceftazidima e 160 µg/mL aminofilina). (Tabela 4). Foi 

encontrada uma desvio padrão dentro das normas estabelecidas pela ICH, sendo o 

método preciso para avaliar a estabilidade do coquetel de fármacos. 

 

Tabela 4 - Cálculo de precisão através dos tempos de retenção dos fármacos 
ceftazidima (λ = 254 nm) e aminofilina (λ = 275 nm) em solução de 5% glicose. 

  1°replicata 2°replicata 3°replicata 4°replicata 5°replicata 6°replicata DVP 
Ceftazidima 254 nm 5,320 5,311 5,335 5,309 5,298 5,294 0,015 
Aminofilina 275 nm 6,714 6,650 6,673 6,637 6,638 6,651 0,029 

*DVP – Desvio padrão relativo 
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1.3.2.4 Acuracidade  

 

 

Determinada comparando-se o cromatograma dos padrões de cada analito 

presente na amostra, com o cromatograma obtido nas amostras contendo os 

fármacos associados nas soluções 5% glicose (Figura 9). Observou-se que o tempo 

de retenção para cada um dos analitos presentes foram muito próximos aos obtidos 

nos cromatogramas dos padrões. 

 

 

 

Figura 9 - Cromatograma da amostra contendo os fármacos ceftazidima e 
aminofilina, respectivamente. 
*eixo y= intensidade de sinal e eixo x= tempo de retenção. 
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           1.3.2.5 Avaliação da metodologia para que esta possa ser utilizada como 

um indicativo da estabilidade dos fármacos ceftazidima e aminofilina em 

solução parenteral 5% Glicose. 

 

 

Amostras contendo os fármacos ceftazidima e aminofilina em solução 5 % 

glicose foram submetidas à degradação com peróxido de hidrogênio e os 

cromatogramas obtidos (Figura 10) foram avaliados. Observou-se que o 

cromatograma do padrão do fármaco aminofilina apresentou um novo pico. Tal fato 

também foi constatado para o padrão de ceftazidima. Na amostra contendo os 

fármacos associados, observou-se cinco picos e perda na resolução entre eles.  

 

 

Figura 10 - Cromatograma da amostra submetida à degradação por peróxido de 
hidrogênio. 
*eixo y= intensidade de sinal e eixo x= tempo de retenção. 
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1.3.2.6 Avaliação da estabilidade da ceftazidima e aminofilina associadas 

em solução parenteral de 5% glicose. 

 

 

Amostras contendo ceftazidima e aminofilina em solução parenteral de 5% 

glicose foram avaliadas após o preparo, 2, 6 e 24 h (Tabela 5). Para o fármaco 

aminofilina a concentração inicial da amostra (Ceftazidima + Aminofilina + SPGV) foi 

de 167,94 µg/mL e após o período de 24 h apresentou valores de 169,63 µg/mL. 

Estas leituras foram condizentes com a leitura do padrão que apresentou valores 

iniciais de 165,37 µg/mL e após 24h 164,70 µg/mL. A concentração inicial da 

amostra de ceftazidima 320,44 µg/mL não se mostrou constante após período de 

24h apresentando valores finais de 243,86 µg/mL.  Estes valores encontrados após 

período de 24 h foram aproximadamente 25% menores que os inicialmente 

presentes na amostra. Tais observações nos permitiram constatar que a associação 

de ceftazidima e aminofilina em uma mesma solução parenteral 5% glicose, não é 

possível, uma vez que o decaimento da concentração do antimicrobiano de até 25% 

da concentração inicial inviabiliza a utilização destes fármacos associados em 

soluções parenterais de 5% glicose. 

 

Tabela 5 - Determinação da amostra e do padrão de aminofilina após o preparo, 2, 6 
e 24 h em solução parenteral de 5% glicose. 

Tempo de preparo da amostra Área Amostra de Aminofilina  Área Padrão de Aminofilina 

0h 20384566 20080948 
2h 20450319 19975752 
6h 20733302 20320637 
24h 20584232 20001998 

 

 

Tabela 6 - Determinação da amostra e do padrão de ceftazidima após o preparo, 2, 
6 e 24 h em solução parenteral de 5% glicose. 

Tempo de preparo da amostra Área Amostra de Ceftazidima Área Padrão de Ceftazidima 
0h 21994617 22351602 
2h 20735584 22155697 
6h 19355223 22114279 
24h 16894440 21390648 
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1.4 CONCLUSÕES PARA ESTA ETAPA DO TRABALHO 

 A avaliação da estabilidade da ceftazidima e aminofilina em solução 

parenteral de 0,9% NaCl, mostrou que os fármacos são estáveis nestas SPGV, 

quando avaliados em associação e individualmente. 

No entanto, quando os mesmos são veiculados em solução parenteral de 5% 

glicose, observa-se perda da estabilidade do fármaco ceftazidima após o período de 

24 h. Esta perda da estabilidade corresponde a uma queda de 25% da concentração 

inicial do fármaco. 

A determinação da estabilidade destes fármacos nas soluções 0,9% NaCl e 

5% glicose foram validadas e o método mostrou-se indicativo de estabilidade 

conforme normas da International Conference on Harmonisation of Technical 

Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use – ICH, 2005. 
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CAPÍTULO II 

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO COPOLÍMERO PLURONIC® F68 

NA MANUTENÇÃO DA ESTABILIDADE DO FÁRMACO CEFTAZIDIMA EM SPGV 

DE 5% GLICOSE 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A nanotecnologia dos compostos poliméricos se tornou uma das áreas 

farmacêuticas mais atrativas e de rápido crescimento. Os materiais que são 

frequentemente pesquisados utilizando micelas poliméricas são: complexos 

polímeros de DNA, nanogéis, lipossomas e outros nanomateriais comumente 

utilizados na área médica (BATRAKOVA; KABANOV, 2008).                    

Um exemplo promissor de nanomaterias poliméricos está à classe do 

Pluronic® F68, bloco polimérico formado por uma porção hidrofílica (óxido de 

polietileno- (PEO)) e uma porção hidrofóbica (óxido de polipropileno (PPO)), que 

estão arranjados em uma tripla estrutura formada por PEO-PPO-PEO. Variações no 

número de PEO e PPO são caracterizadas por diferente balanço hidrófilo-lipófilo 

(HLB) (BATRAKOVA; KABANOV, 2008). 

A capacidade de solubilização de fármacos por diferentes agentes tensoativos 

depende de vários fatores como estrutura química do fármaco e do agente 

tensoativo, polaridade do fármaco, localização do fármaco em relação às micelas, 

temperatura, pH, etc. (ADAMS; LAVASANIFAR; KWON, 2003). A utilização de 

sistemas micelares para solubilização de fármacos pode ainda proporcionar 

aumento da meia-vida plasmática de fármacos administrados por via intravenosa, 

diminuição de efeitos colaterais e maior especificidade de ação farmacológica por 

meio de ligação química de grupos específicos à superfície micelar (TORCHILIN, 

2001). 

Pluronic® F68 em solução aquosa em concentrações acima da concentração 

micelar crítica (CMC), formam micelas de tamanho que variam de 10 nm a 100 nm, 

sendo esta uma característica fundamental quando se deseja administrar essas 
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micelas por via intravenosa possibilitando sua passagem através dos capilares 

vasculares (KWON et al., 2004). Nestas micelas a porção hidrofóbica pode 

geralmente incorporar porções de fármacos que variam de (20 a 30% m/m) 

(BATRAKOVA; KABANOV, 2008). Valores de CMC apresentados para o copolímero 

F68 foram de 1,33 x 10-2 a 25 °C e 1,23 x 10-4 a 37 °C (CROY; KWON, 2004) 

(Tabela 7).  

Quanto menor o valor da CMC de determinado polímero anfifílico mais estável 

serão as micelas formadas mesmo em concentrações de polímero próximas a CMC. 

Do ponto de vista farmacológico essa característica é muito importante, pois após 

diluição em grande volume (por exemplo, na corrente sangüínea) as micelas com 

baixa CMC podem continuar existindo. No caso de micelas com elevada CMC há 

maior probabilidade de dissociação das unidades micelares após diluição, havendo 

maior número de monômeros livres, e o conteúdo (fármacos, por exemplo) serem 

liberados (TORCHILIN, 2001). 

A incorporação de fármacos de baixa massa molecular em micelas de 

Pluronic®F68 pode aumentar a solubilidade e a estabilidade do fármaco melhorando 

suas características farmacocinéticas e sua biodistribuição. Estes copolímeros estão 

relacionados principalmente a uma melhora na biodisponibilidade de compostos 

antibacterianos e antifúngicos (JONES et al., 2007; WEN-DI MA, 2008). 

Ceftazidima é uma cefalosporina com amplo espectro de ação 

frequentemente utilizada no ambiente hospitalar no tratamento de septicemia. 

Ceftazidima pode ser utilizada individualmente ou associada com outros antibióticos 

para tratar pneumonia ou associada à broncodilatadores como a aminofilina, em 

pacientes submetidos à ventilação mecânica (PLEASANTS et al., 1992). Embora a 

ceftazidima apresente uma alta solubilidade em água (BUDAVARI, 1992) o 

copolímero F68 será utilizado nesta etapa do trabalho com o objetivo de avaliar sua 

contribuição para a manutenção da estabilidade da ceftazidima nas SPGV de 5% 

glicose.  
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Tabela 7- Propriedades físico-químicas do Pluronic®F68 
Propriedades Físico-Químicas Típicas 
Forma...................................................................................sólida ou pastilha 
Peso molecular médio......................................................... 8400 
Gravidade específica (77 ºC / 25 ºC).......................................1,06 
Viscosidade (77 ºC)..............................................................1000 
Ponto de fusão ....................................................................52 ºC 
Ponto de névoa (1% aquoso)..............................................>100 ºC 
Tensão superficial (0,1% aquoso).......................................5,0x10-4 N/cm á 25ºC 
Solubilidade em água á 25 ºC...............................................> 10% 
 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.2.1 MATERIAIS 

 

 

Ceftazidima utilizada neste estudo foi produzida pelo laboratório Glaxo 

Smithkline Brasil. As soluções parenterais 5% glicose foram produzidas pela Áster 

Laboratórios Farmacêuticos Ltda e a água deionizada foi obtida por sistema de 

purificação Milli-Q (Millipore Q Gard®). 

 A vidraria utilizada nos experimentos foi lavada em banho de NaOH 1 M 

(solução alcoólica 50%), seguido de lavagem em ácido nítrico 1 M e posterior 

enxágüe em água Milli-Q. Após lavados e secos os materiais foram esterilizados em 

autoclave Tuttnauer/Brinkman (Modelo 3870E, Brinkman Instruments, Westbury NY, 

EUA) a 121 °C/30min. 
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2.2.2 MÉTODOS 

 

 

 2.2.2.1 Preparo da Curva de Calibração para Ceftazidima 

 

 

 Curva padrão para o fármaco ceftazidima foi realizada em SPGV de 5% 

glicose numa faixa de concentração final do fármaco de 5 µg/mL a 60 µg/mL. 

 

2.2.2.2 Preparo das amostras de ceftazidima + Pluronic®F68  

 

 

Pesou-se 0,1 g de ceftazidima diluindo em SPGV de 5% glicose até 

concentração final de 15 ug/mL. Em 6 tubos de ensaio a ceftazidima foi colocada em 

contato com soluções de F68 em valores crescentes de concentração de copolímero 

na amostra (5% até 25%). Este procedimento foi realizado em triplicata e submetido 

à leitura em espectrofotômetro (Shimadzu,UV-1650PC) a λ = 255 nm , nos intervalos 

de tempo (t) de 0, 6 e 24 h. Todos os ensaios foram realizados em triplicata a 25 °C 

e as condições de pH avaliadas.  

 

 

2.2.2.3 Determinação dos valores de pH 

 

 

Os valores de pH das amostras foram determinados através de pHmetro 

(Accumet AR 20, Fisher Scientific, USA) à temperatura ambiente (25 °C). 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 2.3.1 Curva padrão da ceftazidima 

 

 

A curva de calibração para o fármaco Ceftazidima foi determinada em 

espectrofotômetro a 255 nm em cubeta de quartzo 1 cm utilizando o fármaco numa 

faixa de concentração de 5 µg/ml a 60 µg/ml. O coeficiente de correlação obtido foi 

de R2 = 0,9983 (Figura 11). 

 

Figura 11 - Curva de calibração para a ceftazidima em solução parenteral de glicose 
5% (pH 6,8 ± 0,5). De acordo com a equação da reta encontrada: Absorbância = 
0,0132 * Concentração + 0,0193 temos que R2 = 0,9983. 

 

 

2.3.2 Ceftazidima + Pluronic ® F68 em SPGV de 5% glicose. 

 

 

O fármaco ceftazidima foi colocado em contato com concentrações variadas 

de F68 na presença de SPGV de 5% glicose. Amostras foram submetidas à leitura 

em espectrofotômetro nos intervalos de tempo de 0, 6 e 24 h. (Tabelas 8, 9,10) 
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As concentrações do fármaco foram avaliadas neste intervalo de tempo. 

Observou-se que a concentração de F68 que contribuiu para uma maior estabilidade 

da ceftazidima nos intervalos de tempo avaliados foi a de 10% de F68.   

 

 

Tabela 8 - Concentração de ceftazidima (t=0h) em SPGV de 5% glicose, na 
presença de F68 em diferentes concentrações. 
 

F68 
Médias de 

Absorbância Desvio Padrão Concentração Médias de pH 

5% 0,394 0,044 28,386 7,23 
10% 0,382 0,057 27,477 7,30 
15% 0,288 0,024 20,381 7,21 
20% 0,247 0,019 17,250 7,22 
25% 0,309 0,022 21,972 7,25 

 

 

 

 

Figura12 - Gráfico de Absorbância versus Percentagem de Copolímero em t = 0 h. 
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Tabela 9 - Concentração de ceftazidima (t = 6 h) em SPGV de 5% glicose na  
presença de F68 em diferentes concentrações. 
 

F68 
Médias de 

Absorbância 
Desvio Padrão Concentração Médias de pH 

5% 0,346 0,007 24,775 7,21 
10% 0,365 0,027 26,164 7,32 
15% 0,338 0,023 24,144 7,30 
20% 0,364 0,029 26,139 7,16 
25% 0,326 0,010 23,260 7,25 

 

 

 
 

Figura 13 - Gráfico de Absorbância versus Percentagem de Copolímero das 
amostras em t= 6 h. 
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Tabela 10 - Concentração de ceftazidima (t = 24 h) em SPGV de 5% de glicose, na 
presença de F68 em diferentes concentrações. 
 

F68 
Médias de 

Absorbâncias 
Desvio Padrão Concentração Médias de pH 

5% 0,311 0,014 22,073 7,28 
10% 0,380 0,025 27,351 7,30 
15% 0,405 0,037 29,220 7,13 
20% 0,378 0,033 27,149 7,39 
25% 0,349 0,015 25,002 7,27 

 

 

 

 
Figura 14 - Gráfico de Absorbância versus Percentagem de Copolímero das 
amostras em t = 24 h. 
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2.4 CONCLUSÕES DESTA ETAPA DO TRABALHO 

 

 

Diferentes proporções de Pluronic® F68 foram testadas na presença do 

fármaco ceftazidima e a estabilidade avaliada durante o período de 24horas. A 

proporção de Pluronic® F68 em solução que promoveu uma maior estabilidade para 

a ceftazidima durante o período de tempo estudado foi a de Pluronic® F68 a 10%. 
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CAPITULO III 

AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DOS FÁRMACOS CEFTAZIDIMA E 

AMINOFILINA EM SOLUÇÃO 5% GLICOSE UTILIZANDO HPLC NA PRESENÇA 

DO POLÍMERO INCORPORADO 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A utilização de carreadores farmacêuticos nanoparticulados para aumentar a 

eficiência de muitos fármacos vem sendo muito empregados nesta ultima década. 

(TORCHILIN, 2007). 

Carreadores de fármacos incluem micelas, polímeros, lipossomas e outras 

moléculas que demonstram grande potencial de aplicação por possuírem 

propriedades úteis como aumento da permeabilidade celular e seletividade 

(TORCHILIN, 2009). 

Carreadores de fármacos são definidos como um sistema seletivo de 

liberação de fármacos em sítios específicos, órgãos, tecidos ou células onde a 

atividade seletiva destes fármacos é requerida. Esta liberação seletiva pode ser 

alcançada através da conjugação ou incorporação destes fármacos em carreadores 

específicos. (NAKAYAMA et al., 2006). 

A incorporação de antimicrobianos em carreadores pode favorecer o aumento 

da estabilidade destes quando veiculados em soluções parenterais, através do 

aumento da eficácia ou por permitir a associação e veiculação de outros fármacos 

em uma mesma solução parenteral. A longevidade destes carreadores de fármacos 

contribui para a manutenção destes antimicrobianos na corrente sanguínea por um 

maior intervalo de tempo (TORCHILIN, 2009). 

Algumas infecções bacterianas podem causar sérios danos, aumentando o 

tempo de permanência hospitalar. Uma estratégia para melhorar a permeabilidade 

dos antimicrobianos é a utilização de sistemas de liberação de fármacos diretamente 

no local de ação (BRIONES; COLINO; LANAO, 2008). 

Muitas doenças infecciosas são causadas por organismos facultativos com 

capacidade de sobreviver nas células fagocíticas. Os tratamentos destes tipos de 
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infecções incluem a utilização de fármacos da classe dos aminoglicosídeos, 

fluorquinolonas, beta lactâmicos, que possuem diferente permeabilidade nas células 

fagocíticas, aumentando a efetividade da terapia antimicrobiana (BRIONES; 

COLINO; LANAO, 2008) (KABANOV; BATRAKOVA; ALAKHOV, 2003).  

Ceftazidima é uma cefalosporina com amplo espectro de ação 

frequentemente utilizada em ambiente hospitalar no tratamento de septicemia. 

Novas perspectivas no tratamento de infecções bacterianas resistentes convergem 

para a manutenção da concentração dos agentes antimicrobianos na corrente 

sanguínea. 

Teoricamente a utilização de infusão continua de ceftazidima deveria oferecer 

vantagens na manutenção da concentração deste fármaco no tecido infectado. 

GIRARD et al. (2006) demonstraram em seus estudos que a infusão continua de 

ceftazidima promove um aumento da deposição deste fármaco no tecido pulmonar 

ocasionando melhora no seu efeito terapêutico. 

HUBERT et al. (2009) estudaram a eficácia e segurança da utilização da 

infusão contínua de ceftazidima em pacientes com fibrose cística, mostrando que 

esta administração não promove aumento na toxicidade, sendo aparentemente mais 

eficiente que a administração intermitente de ceftazidima. 

O objetivo desta etapa do trabalho foi avaliar a estabilidade da ceftazidima na 

presença do copolímero F68, associada à aminofilina em soluções parenterais 5% 

glicose através da utilização de HPLC. 

 

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.2.1 Preparo das amostras 

 

 

As amostras foram preparadas em soluções parenterais de 5% glicose, nas 

concentrações finais de ceftazidima 320 µg/mL e aminofilina 160 µg/mL. 

As determinações foram realizadas após o preparo e após período de 24 h a 25 

°C, nos comprimentos de onda de 255 nm para ceftazidima e 275 nm para 
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aminofilina, correspondentes ao comprimento de onda máximo para ambos os 

fármacos (BUDAVARI et al, 1996).  

 

 

 3.2.2 Metodologia analítica  

 

 

Foi utilizada como fase móvel acetonitrila grau HPLC, Ácido Fosfórico 1% e 

água para injeção (WFI). O sistema cromatógrafico utilizado foi Shimadzu modelo LC 

10 contendo software LC solution.  Coluna C18 250 x 4,6 mm, schimadzu com 5 µm 

foi utilizada a temperatura ambiente operando com fluxo de 0,5 ml/min e um volume 

de injeção de 20 µL. 

 

 

3.2.3 Determinação dos valores de pH 

 

 

Os valores de pH das amostras foram determinados através de pHmetro 

(Accumet AR 20, Fisher Scientific, USA) imediatamente após o preparo e após 24 

horas de exposição à temperatura ambiente (25 °C). 

 

 

3.2.4 Preparo da solução de Pluronic® F68  

 

 

Solução de Pluronic® F68 foi preparada (m/m) utilizando 3,0 g de Pluronic® 

F68 diluído em 7,0 g de água para injeção. Posteriormente, 3,33 mL desta solução 

foi adicionada a 5,67 mL de 5% solução parenteral de glicose e 1 mL de solução de 

ceftazidima (4,8 g/mL). Esta solução final de Pluronic® F68 apresentou concentração 

final de 10%. 
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3.2.5 Membrana de ultrafiltração 

 

 

 Microtubos de 400 uL contendo Ultrafree filters (Sigma Aldrich) with 3000 Da 

foram utilizados para a separação do Pluronic® F68. As amostras foram 

centrifugadas a 10000 rpm durante 40 minutos objetivando a prévia separação do 

Pluronic® F68 para posterior injeção do coquetel (ceftazidima+aminofilina) em HPLC. 

Após a solução formada por ceftazidima + Pluronic® F68 + aminofilina em solução 

parenteral de 5% glicose ser submetida à ultrafiltração a solução resultante (sem 

Pluronic® F68) foi avaliada em HPLC após o preparo, 6 h e 24 h. 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Após a tentativa de retenção da amostra contendo Pluronic® F68 nas 

membranas de ultrafiltração, a amostra foi submetida à injeção em HPLC. Na 

separação por HPLC da amostra injetada (tempo = 0 h) foi encontrada uma boa 

separação e resolução entre os picos. No entanto, após 6 horas de contato entre 

ceftazidima + Pluronic® F68 + aminofilina em solução parenteral de 5% glicose a 

amostra foi submetida novamente a ultrafiltração e a solução resultante injetada em 

HPLC. Nesta segunda injeção não foi obtida uma boa separação nem uma boa 

resolução entre os picos dos fármacos. 

Por não ser possível alcançar uma resolução adequada, nem uma separação 

eficiente entre os compostos estudados e por uma provável obstrução da coluna 

cromatográfica pelo Pluronic® F68, a avaliação da estabilidade da amostra contendo 

ceftazidima + Pluronic® F68 + aminofilina em solução parenteral de 5% glicose não 

foi possível utilizando como metodologia o HPLC. 
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3.4 CONCLUSÃO DESTA ETAPA DO TRABALHO  

 

 

 A utilização de membranas de ultrafiltração (3000Da) para retenção do 

copolímero Pluronic® F68 não promoveu a retenção deste composto o que acabou 

por prejudicar a análise cromatográfica dos fármacos em estudo.   Como o Pluronic® 

F68 apresenta massa molar de 8000 Da o emprego de uma membrana de 3000Da 

poderia favorecer a separação/retenção deste, contribuindo para uma melhor 

separação cromatográfica. 

No entanto, acredita-se que pelo Pluronic® F68 possuir uma estrutura química 

planar esta pode vir a favorecer sua passagem através das membranas de celulose 

de 3000Da, fato que impossibilitou a sua prévia retenção, inviabilizando a utilização 

do HPLC como método de detecção da estabilidade dos fármacos associados a este 

material polimérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estabilidade dos Fármacos Ceftazidima e Aminofilina  em Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV) Carreados 

pelo Copolímero Pluronic®F68. Emprego da Proteína Verde Fluorescente (GFP) como Biossensor da Estabilidade de 

Fármacos em SPGV. 

 

47

 

 

CAPITULO IV 

AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DOS FÁRMACOS CEFTAZIDIMA E 

AMINOFILINA EM SOLUÇÃO PARENTERAL PELA DETERMINAÇÃO DA 

CONCENTRAÇÃO MÍNIMA INIBITÓRIA (CMI) NA AUSÊNCIA E NA PRESENÇA 

DO POLÍMERO INCORPORADO 

 

Artigo Publicado no Journal of Pharmaceutical Science, 2010. DOI 10.1002/jps22287 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Soluções parenterais (PS) constituem a forma mais comum utilizada no 

ambiente hospitalar para a veiculação de fármacos diretamente na corrente 

sanguínea. A avaliação da estabilidade de fármacos nas soluções parenterais, bem 

como dos componentes constituintes de sua formulação são, portanto, primordiais 

para garantir a manutenção do efeito terapêutico. Interações entre fármacos, entre 

os componentes da formulação e as soluções parenterais, podem resultar na 

formação de complexos inativos, limitando sua eficácia e aumentando a ocorrência 

de eventos adversos. 

A aminofilina, complexo teofilina-etilenodiamina, é uma metilxantina, indicada 

no tratamento de asma brônquica pela sua propriedade broncodilatadora 

(GOODMAN & GILMAN, 2001) e no edema pulmonar agudo, pelo seu efeito inibidor 

da fosfodiesterase. Apresenta também ação sobre os rins (diurético fracos) pelo 

aumento da filtração glomerular e redução da reabsorção de sódio (KATZUNG, 

1998). É geralmente administrada por infusão continua em pacientes acometidos de 

doenças respiratórias (KOROKOLVAS, 1998).  

Aminofilina mostrou-se estável em soluções alcalina (pH ótimo 8,6-9,0), mas 

sofre dissociação em pH ácido (2,4-3,0), levando quebra do complexo teofilina-

etilenodiamina. Na presença de CO2 a aminofilina dissocia-se em teofilina, 
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decompondo-se em 1,3-dimetilalantoína, N,N-dimetoxilamida e amônia (ISHIGURO 

et al., 1980). 

No ambiente hospitalar antimicrobianos são frequentemente administrados 

usando como veículo as soluções parenterais de diferentes constituições. (ANVISA, 

2007) 

Estudos realizados por Coenen et al., (2009), mostraram que cefalosporinas 

de primeira geração constituem 50% do total de antimicrobianos administrados, em 

2003, em países como Finlândia, Ucrânia e Croácia. Cefalosporinas de segunda 

geração são mais utilizadas em países como Eslováquia, Holanda, Portugual, 

Polônia, Dinamarca, Bélgica e outros. As cefalosporinas de terceira geração 

representaram, em 2003, mais da metade dos medicamentos dessa classe 

administrados na França, Áustria e Itália.  

Ceftazidima é uma cefalosporina com amplo espectro de ação 

frequentemente utilizada no ambiente hospitalar no tratamento de septicemia. 

Ceftazidima pode ser utilizada individualmente ou associada com outros antibióticos 

para tratar pneumonia ou associada à broncodilatadores como a aminofilina em 

pacientes submetidos à ventilação mecânica (PLEASANTS et al., 1992). 

Os antimicrobianos pertencentes à classe dos β-lactamicos são conhecidos 

pela sua baixa faixa de concentração/resposta terapêutica desejada. A máxima faixa 

de atividade ocorre quando concentrações do antibiótico apresentam-se na faixa de 

até 5 vezes a CMI (Concentração mínima inibitória), sendo que um aumento nos 

valores de concentração não promovem aumento significativo no espectro de 

atividade. No entanto, aumento no tempo em que os β-lactâmicos ficam livres no 

plasma influenciam diretamente na atividade terapêutica destes. Para alcançar uma 

melhor resposta terapêutica destes antimicrobianos tempo-dependentes, pequenas 

doses mostraram serem mais efetivas do que uma única dose de alta concentração. 

Diante dessas considerações a infusão contínua mostrou-se mais adequada para a 

administração estes fármacos na corrente sanguínea. (COENEN et al., 2005). 

O objetivo desta etapa do trabalho foi determinar a concentração mínima 

inibitória da ceftazidima associada nas SPGV (5 % glicose) de forma individualizada 

e após associação deste antimicrobiano ao fármaco aminofilina, e na presença e 

ausência do copolímero F68 incorporado.  
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4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 4.2.1 Avaliação da eficiência antimicrobiana dos fármacos incorporados 

ás soluções parenterais 

 

 

 O fármaco Aminofilina ampôlas com 24 mg/ml foi produzido pela Hypofarma – 

Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. Ceftazidima foram produzidas pelo 

laboratório Glaxo Smithkline Brasil. As soluções parenterais 5% Glicose foram 

produzidas pela Áster Laboratórios Farmacêuticos Ltda e a água deionizada foi 

obtida por sistema de purificação Milli-Q (Millipore Q Gard®). 

 A avaliação da eficácia do antimicrobiano ceftazidima foi realizada através da 

concentração mínima inibitória (CMI). A efetividade antimicrobiana dos fármacos foi 

testada frente à concentração final de 106 UFC/mL dos microrganismos (United 

States Pharmacopoeia-USPXXXI). O espectro de ação dos fármacos permite 

assegurar a eficácia destes medicamentos administrados utilizando como veículo as 

SPGV, na presença e na ausência do copolímero F68. A concentração mínima 

inibitória é a concentração mínima de fármaco necessária para inibir o crescimento 

de microorganismo. 

 

 

4.2.2 Cepas Bacterianas  

 

 

As cepas utilizadas neste estudo foram fornecidas pela Jonhon & Jonhon 

Comercio e Distribuição Ltda, SP, Brazil. Os microrganismos (MO) de referência 

utilizados foram Escherichia coli ATCC25922 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 

9721. 

O crescimento foi realizado em caldo Luria Bertani (LB) para E. coli e Tryptic 

Soy Broth (TSB) para P. aeruginosa. Os meios de cultivos (30 mL) foram 

adicionados em erlenmeyer de 250 mL incubados em agitador rotacional (shaker) à 
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100 rpm, 37 °C por 24 horas. Todos os meios de cultivo foram preparados utilizando 

água destilada, pH ajustado e esterelizados à 121 oC por 20 min. 

 

4.2.3 Preparo da amostra 

 

 

Preparou-se uma solução inicial de ceftazidima na concentração de 240 

µg/mL utilizando como veículo SPGV 5% glicose. Um microlitro desta solução foi 

adicionado ao tubo de ensaio contendo 1 mL de meio de cultivo LB e 100 µL de MO 

na concentração de 106 UFC/mL   . 

Diluições sucessivas do fármaco foram realizadas em 10 tubos (tabela 11) de 

ensaio (contendo 1 mL de meio de cultivo e 100 µL de MO na concentração de 106 

UFC/mL)  em ordem decrescente de concentração . 

 Foram preparados também dois tubos controles sendo um correspondente 

ao controle positivo (meio de cultivo + MO na ausência de fármaco) e um controle 

negativo (meio de cultivo+ fármaco). 

 

Tabela11 - Concentração dos componentes analisados na diluição sucessiva  

Diluição 

Concentração de 

Ceftazidima 

(µg/mL) 

Concentração de 

Aminofilina 

(µg/mL) 

Concentração de 

Pluronic
®

 

(% m/m) 

0 240,000 160,000 10,000 

1 120,000 80,000 5,000 

2 60,000 40,000 2,500 

3 30,000 20,000 1,250 

4 15,000 10,000 0,625 

5 7,500 5,000 0,312 

6 3,750 2,500 0,156 

7 1,880 1,250 0,078 

8 0,940 0,620 0,039 

9 0,470 0,310 0,019 

10 0,234 0,155 0,009 

* Favor notar que nem todos os componentes estão presentes na mesma amostra 
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Figura 15 - Determinação da Concentração Mínima Inibitória (CMI) 
 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.3.1 Avaliação da eficiência antimicrobiana das amostras frente ao 

microorganismo E. coli e P. aeruginosa em solução parenteral de 5% glicose. 

 

 

A determinação da CMI nas amostras 1 e 2 (tabela 12 e 13) foram realizadas 

para avaliar se o fármaco aminofilina e o Pluronic® F68 apresentariam algum efeito 

inibitório  no crescimento dos microrganismos estudados. Os resultados mostraram 

que nenhum dos dois compostos apresenta influência inibitória no crescimento dos 

microrganismos em estudo. 

Na amostra 3 quando o fármaco ceftazidima foi colocado em contato com o 

microrganismo E.coli (tabela 12) foi possível observar um aumento nos valores de 

CMI após 24 horas de 0,470 ug/mL para 1,880 ug/mL. Estes valores demonstram 

que quando o fármaco ceftazidima é colocado em contato com SP 5% glicose, 

apresenta perda da eficácia antimicrobiana após o período de tempo de 24 h (tabela 

12). O mesmo comportamento pode ser observado também quando o fármaco 

ceftazidima foi associado à aminofilina (tabela 12 amostra 5). 

Quando o fármaco cetazidima foi avaliado frente ao microorganismo P. 

aeruginosa (tabela 13) também foi possível observar um aumento nos valores de 
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CMI de 0,940 ug/mL para 1,88 ug/mL após o período de 24 horas. Após a 

associação do fármaco ceftazidima a aminofilina observou-se também uma perda da 

eficácia antimicrobiana da ceftazidima com um aumento da CMI de 3,75 ug/mL 

para15,00 ug/mL após o período de 24 horas.  

Utilizando-se Pluronic® F68 associado ao fármaco ceftazidima e também 

associado à ceftazidima + aminofilina foi possível observar valores de CMI menores 

para o microorganismo E. coli (tabela 12 amostra 4 e 6) e P.aeruginosa (tabela 13 

amostras 4 e 6) em t = 0 h e após o período de 24 h. Estes resultados demonstram 

que Pluronic® é capaz de aumentar a eficácia antimicrobiana do fármaco ceftazidima 

na presença e na ausência do fármaco aminofilina.  

O fármaco ceftazidima apresenta grande solubilidade em água e as micelas 

formadas pelo Pluronic® são compostas de propriedades polares (parte externa da 

micela) e apolares (interior micelar). Diante deste fato, acredita-se que o fármaco 

ceftazidima interaja com a porção externa da micela. Esta hipótese é embasada na 

observação de que a perda da eficácia da ceftazidima ocorre em todas as amostras 

durante o período de 24 h (Exceto na amostra 6 tabela 13). No entanto, mais 

estudos são necessários para avaliar o mecanismo da interação da ceftazidima com 

o Pluronic®. 

Nas amostras 5 e 6 (tabela 12) foi possível observar que ambas apresentam 

aumento nos valores de CMI para o microorganismo E. coli de aproximadamente 

800% após 24 horas. Como as amostras 5 e 6 diferem apenas pelo fato da presença 

de Pluronic® na amostra 6, acredita-se que o Pluronic não interfere na estabilidade 

da ceftazidima embora interfira drasticamente na resposta biológica da ceftazidima 

frente ao microrganismo E.coli. Entretanto quando a CMI foi determinada frente ao 

microorganismo P.aeruginosa não foi possível visualizar mudança na atividade 

biológica (amostra 6) da ceftazidima após o período de 24 h (tabela 13). O motivo da 

manutenção da atividade biológica na amostra 6 frente o (MO) P. aeruginosa ainda é 

desconhecido. Acredita-se que a diferença na característica da parede celular possa 

interferir na permeabilidade da ceftazidima e/ou Pluronic seja capaz de modificar a 

capacidade de permeabilidade da ceftazidima nas diferentes paredes dos 

microrganismos. 

Batrakova e Kabanov, 2008, estudaram a influencia de sistemas poliméricos 

utilizados como sistemas de liberação de fármacos no organismo. Inicialmente 

acreditava-se que estes sistemas poliméricos utilizados em sistemas de liberação de 
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fármacos eram biologicamente inertes, e que suas funções eram decorrentes da 

capacidade de (I) proteção do fármaco/ativo da degradação, (II) aumentar a meia-

vida destes compostos “in vivo”, (III) ou facilitar a difusão do mesmo dentro da 

superfície celular até que o fármaco/ativo fosse liberado no local de ação. No 

entanto, este paradigma vem sendo modificado diante das recentes evidências de 

que estes materiais poliméricos podem alterar drasticamente a resposta celular de 

microrganismos.  

Estudos recentes demonstram que copolímeros da classe dos Pluronics® são 

incorporados à membrana celular de microrganismos e translocados para dentro das 

células. Dentro das células o Pluronic® é capaz de afetar/modificar várias funções 

celulares, como por exemplo, o processo de respiração realizado pelo sistema 

mitocondrial das células. Outros estudos sugerem que Pluronic® F68 é capaz de 

provocar uma rápida sensibilização de tumores resistentes aos tratamentos 

convencionais aumentando a permeabilidade dos agentes anti-tumorais. Pluronic® 

P85 também demonstrou a capacidade de aumentar a concentração de fármacos 

em células tumorais in vitro (BATRAKOVA; KABANOV, 2008).  

 Muitos autores reportaram que copolímeros da classe dos Pluronic® são 

capazes de aumentar a atividade farmacológica de vários agentes antifúngicos e 

antibacterianos frente a uma grande variedade de microrganismos (CROY; KWON 

2004; WEN-DI MA et al, 2008 ; BRIONES; COLINO; LANAO, 2008). Estes estudos 

reportam que copolímeros da classe dos Pluronic® possuem um amplo espectro de 

atividade biológica, sendo capazes de promover a modificação da resposta 

farmacológica destes agentes terapêuticos tornando estes copolímeros os mais 

promissores e potentes agentes de liberação de fármacos/ativos disponíveis 

atualmente (BATRAKOVA; KABANOV, 2008). 
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Tabela 12 - Determinação CMI para o microorganismo Escherichia coli em solução 
parenteral 5% glicose 

 Resultados 
 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 

Tubos 
de 

diluição 
0 h 0 h 0 h 24 h 0 h 24 h 0 h 24 h 0 h 24 h 

0 + + - - - - - - - - 
1 + + - - - - - - - - 
2 + + - - - - - + - - 
3 + + - - - - - + - - 
4 + + - - - - - + - - 
5 + + - - - - + + - + 
6 + + - - - - + + - + 
7 + + - + - - + + - + 
8 + + - + - - + + + + 
9 + + + + - + + + + + 

10 + + + + + + + + + + 
Controle 
positivo + + + + + + + + + + 
Controle 
negativo - - - - - - - - - - 

* Componentes presentes nas amostras: (1) aminofilina, (2) Pluronic®F68, (3) ceftazidima, (4) 
ceftazidima e Pluronic®F68, (5) aminofilina + ceftazidima, (6) aminofilina + ceftazidima + Pluronic®F68. 
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Tabela 13- Determinação CMI para o microorganismo Pseudomonas aeruginosa 
em solução parenteral 5% glicose 
 Resultados 
 

Amostra1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 

Tubos 
de 

diluição 
0 h 0 h 0 h 24 h 0 h 24 h 0 h 24 h 0 h 24 h 

0 + + - - - - - - - - 
1 + + - - - - - - - - 
2 + + - - - - - - - - 
3 + + - - - - - - - - 
4 + + - - - - - + - - 
5 + + - - - - - + - - 
6 + + - - - - + + - - 
7 + + - + - - + + + + 
8 + + + + - - + + + + 
9 + + + + - - + + + + 

10 + + + + - + + + + + 
Controle 
positive + + + + + + + + + + 
Controle 
negative - - - - - - - - - - 

* Componentes presentes nas amostras: (1) aminofilina, (2) Pluronic®F68, (3) ceftazidima, (4) 
ceftazidima e Pluronic®F68, (5) aminofilina + ceftazidima, (6) aminofilina + ceftazidima + Pluronic®F68. 
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4.4 CONCLUSÕES DESTA ETAPA DO TRABALHO 

 

 

 Este estudo demonstrou que Pluronic® F68 é capaz de potencializar a 

atividade antimicrobiana da ceftazidima frente aos microrganismos E. coli e P. 

aeruginosa. Devido ao aumento da atividade biológica promovido pelo Pluronic® 

quando associado ao fármaco ceftazidima, é possível também administrar 

ceftazidima através de infusão contínua sem que haja perda da atividade biológica 

desta, mesmo na presença de outros fármacos associados (ex. aminofilina).  O 

aumento da atividade antimicrobiana é importante para garantir que a concentração 

plasmática da ceftazidima esteja acima da CMI, sendo este efeito possivelmente 

aplicado também a outro antimicrobiano tempo-dependentes. Este estudo sugere 

também que o Pluronic® é capaz de agir como um modificador de resposta celular, 

sendo, portanto, capaz de alterar respostas celulares específicas. 
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CAPÍTULO V 

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA PROTEÍNA VERDE FLUORESCENTE (GFP) 

COMO BIOSSENSOR DA ESTABILIDADE DE FÁRMACOS EM SOLUÇÕES DE 

20% MANITOL, 0,9% NaCl ou 5% GLICOSE.  

 

Partes dos dados deste capítulo foram publicados no Biotecnhology Progress, 2007. DOI 

10.1021/bp070090c 

5.1 Introdução  

 

 

Soluções parenterais de grande volume são usadas como veículos para a 

administração de fármacos no organismo. O desenvolvimento de novos métodos 

analíticos auxilia na detecção de incompatibilidades entre fármacos e as soluções 

parenterais, sendo necessário para garantir a correta associação e a utilização 

racional dos medicamentos.  

Diversas classes de fármacos como diuréticos, sedativos, antibióticos e 

antiarrítimicos são administrados através das soluções parenterais, sendo mais 

freqüente a administração nas soluções de 0,9% NaCl ou 5% glicose. 

 No ambiente hospitalar muitas vezes a associação de diferentes fármacos em 

uma mesma solução parenteral é realizada com a finalidade de combinar efeitos 

terapêuticos e promover uma rápida resposta clínica. Para promover à diurese em 

pacientes hospitalares em condições edematosas a associação de furosemida e 

aminofilina, em soluções 20% manitol, é utilizada para aumentar o fluxo urinário, 

para promover uma rápida resposta terapêutica em pacientes com patologias 

cardíacas. 

A adição de medicamentos a SPGV, seja individualmente ou em associação, 

pode alterar as propriedades físico-químicas do meio, que depende: (i) da estrutura 

molecular do fármaco, (ii) dos excipientes presentes na formulação e (iii) da 

composição das SPGV. As principais mudanças na estabilidade das soluções são: 

pH, solventes e concentração iônica.  

A estrutura da proteína verde fluorescente (GFP), extraída da água viva 

Aequorea victoria, é constituída por um conjunto de dois monômeros, formados por 

11 fitas beta pregueadas externamente, em forma de barril ou cilindro que abriga em 

seu centro geométrico um fluoróforo que está ligado ao cilindro por alfa-hélices. O 
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fluoróforo da GFP é formado por três aminoácidos: serina, tirosina e glicina, estes 

sofrem duas reações de ciclização autocatalítica resultando em duplas ligações 

conjugadas com propriedades fluorescentes (CHALFIE, 1998) (Figura 9). 

Análises cristalográficas da GFP indicam que a estrutura em barril da proteína 

sofre um mecanismo de ciclização entre Ser66 e Gly67 para formar o anel imidazol 

seguido de uma rápida oxigenação na Tyr66
. A glicina Gly67 é essencial para o 

funcionamento do fluoróforo, e co-fatores ou componentes enzimáticos não são 

requeridos para estes processos autocatalíticos. Recentemente métodos 

espectroscópicos revelaram dois estados responsáveis pelas bandas de maior 

energia, 395 nm e 475 nm, que podem facilmente se converterem ao estado 

excitado, sendo que a transferência de energia na desprotonação entre serina e 

tirosina é a chave para o processo fotoquímico da GFP (CHALFIE, 2000). 

A versatilidade do emprego da GFP como biossensor vem sendo amplamente 

divulgado e aceita (THÉVENOT et al., 2001), devido ao comportamento da proteína 

frente a alterações de pH e a presença de íons em solução, denotando propriedades 

de alta sensibilidade e especificidade. A utilização de proteínas fluorescentes tem 

favorecido o desenvolvimento de biossensores para uma grande variedade de 

fármacos, analitos e biomoléculas. Em pequena escala, um rápido sistema de 

detecção de fármacos pertencentes à classe dos fenotiazídicos e antidepressivos 

tricíclicos tem sido desenvolvido através da utilização da proteína fluorescente 

calmodulina (CaM) (DOUGLASS et al., 2002). 

Biossensores são capazes de fornecer uma medida quantitativa ou semi-

quantitativa específica utilizando como fator um elemento de reconhecimento 

biológico. A GFP tem sido aplicada como elementos de detecção de uma grande 

variedade de moléculas, como proteínas, ácido nucléicos, hormônios, fármacos, 

metais e outras variedades de misturas complexas in vivo e in vitro (THÉVENOT et 

al., 2001). 

Criativos mecanismos de utilização da GFP como biossensor têm sido 

utilizados para mensurar macromoléculas, metabólitos e íons. Recentes aplicações 

da GFP como biossensor de processos biológicos tem fornecido fundamentação 

para a sua utilização em biotecnologia. (GIULIANO et al.,1998). 

Um estudo prévio utilizando os fármacos furosemida e aminofilina foi 

realizado com o intuito de desenvolver um potencial biossensor para avaliar a 

estabilidade destes fármacos em SPGV de 20% manitol e 0,9% NaCl, através da 
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utilização da proteína verde fluorescente GFP (SANTOS et al, 2007). Sendo este 

capítulo parte integrante e continuação deste estudo, os resultados obtidos 

previamente estão aqui descritos e constituem parte fundamental para a 

consolidação da metodologia e da técnica empregada. 

Esta etapa do trabalho avaliou o emprego da GFP como potencial biossensor 

para a estabilidade de fármacos em soluções parenterais de grande volume (SPGV).  

 

 

 

                                            

Figura 16 - Estrutura em barril da proteína verde fluorescente. Ao lado, visualização 
da emissão de fluorescência em luz ultravioleta. 
 

 

5.2 Materiais e Métodos 

 

 

5.2.1 Materiais 

 

 

O fármaco aminofilina ampolas com 24 mg/ml, foi produzido pela Hypofarma – 

Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. Ceftazidima foi produzida pelo laboratório 

Glaxo Smithkline Brasil e o fármaco Furosemida 20 mg/ml foi produzido pelo 

laboratório Farmace Indústria Químico - Farmacêutica Cearense Ltda. 

As soluções parenterais 5% glicose, 0,9 %NaCl e 20% Manitol utilizadas 

foram provenientes da Aster Laboratórios Farmacêuticos Ltda e a água deionizada 

foi obtida por sistema de purificação Milli-Q (Millipore Q Gard®). A vidraria utilizada 

nos experimentos foi lavada em banho de NaOH 1 M (solução alcóolica 50%), 

seguido de lavagem em ácido nítrico 1 M e posterior enxague em água Milli-Q. Após 
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lavados e secos os materiais foram esterilizados em autoclave Tuttnauer/Brinkman 

(Modelo 3870E, Brinkman Instruments, Westbury NY, EUA) a 121 °C por 30 min. 

 

 

5.2.2 Métodos para desenvolvimento do potencial biossensor para 

avaliação da estabilidade dos fármacos aminofilina, furosemida e ceftazidima 

em soluções parenterais de 0,9% NaCl, 5% glicose, 20% manitol e água para 

injeção (WFI).  

 

 

5.2.2.1 Preparo das amostras 

 

 

As amostras foram preparadas mantendo as proporções de fármacos utilizadas 

na prática clínica do hospital Dante Pazzanese. As condições encontradas nos 

excipientes também foram reproduzidas e avaliadas no estudo do comportamento 

destes nas soluções. 

Para o coquetel composto pelos fármacos furosemida e aminofilina as amostras 

foram preparadas em triplicata em soluções parenterais de 20% manitol ou 0,9% 

NaCl, de acordo com a seguinte proporção:(i) 80% de solução parenteral adicionada 

a 16% furosemida e 4% água para injeção (veículo da ampola aminofilina), (ii) 80% 

da solução parenteral adicionada com 4% aminofilina e 16% água para injeção + 

NaOH (pH 9-10, veículo da ampola de furosemida), (iii) 80% da solução parenteral 

com 16% furosemida e 4% aminofilina (coquetel).  

No coquetel composto pelos fármacos ceftazidima e aminofilina as amostras 

foram estudadas em água para injeção ou solução parenteral de 5 % de glicose de 

acordo com as seguintes proporções: (I) aminofilina na faixa de concentração de 

fármaco de 7,2 µg/mL a 19,2 µg/mL + WFI+ GFP, (II) ceftazidima na faixa de 

concentração de 5 µg/mL a 140 µg/mL + WFI +GFP, (III) ceftazidima (320 µg/mL)+ 

aminofilina (160 µg/mL) + solução parenteral de 5% glicose.  

As determinações das absorbâncias das amostras foram realizadas após o 

preparo e após um período de 24 h a 25 °C, nos comprimentos de onda de 228 nm 

para furosemida, 255 nm para ceftazidima e 275 nm para aminofilina, 
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correspondentes ao comprimento de onda máximo para ambos os fármacos 

(BUDAVARI et al, 1992). 

 

 

5.2.2.2 Avaliação da Intensidade de Fluorescência da Proteína 

 

 

A GFP emite máxima fluorescência quando excitada por luz ultravioleta (UV 

360-400 nm) com pico de excitação de 394 nm e pico de emissão de 509 nm 

estando os valores de pH entre 5 e 9 (CHIARINI, 2002), sendo o pH ótimo 8. Os 

valores de pH entre 7,0 e 8,0 são responsáveis por garantir a estabilidade da 

proteína e a sua intensidade de fluorescência. 

A intensidade de emissão de fluorescência da GFP foi mensurada através da 

utilização de espectrofluorímetro (excitação = 394 nm, emissão = 509 nm; RF 5301 

PC, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan). A proteína recombinante purificada (95% 

purity, Clontech, USA) foi usada para realização das curvas de calibração que 

relaciona a concentração da proteína com a intensidade de fluorescência. Duas 

curvas de calibração, uma em tampão Tris-EDTA e outra em água para injeção, 

foram realizadas com o intuito de verificar a correlação linear da proteína nos dois 

solventes. As curvas de calibração apresentaram comportamento linear, os quais 

podem ser descritos pelas equações: (I) = - 134,64 + 103,61 x concentração de GFP 

µg/ml para GFP em TRIS-EDTA; (I) = - 130,95 + 102,29 x concentração de GFP 

µg/ml para GFP em água para injeção. 

 

 

5.2.2.3 Avaliação da estabilidade da GFP nas amostras 

 

 

Para cada 3,0 ml de solução da amostra a 25 oC, 0,0375 ml de tampão de 

extração da GFP foi adicionado, alcançando uma concentração final de GFP na 

solução da amostra de aproximadamente 8,0 µg/mL. A intensidade de fluorescência 



Carolina Alves dos Santos 

 

62

da GFP foi então quantificada em espectrofluorímetro. Uma segunda quantificação 

das amostras foi realizada após um período de 20 h a 25 oC. 

 

 

5.2.2.4 Degradação dos fármacos através da utilização de peróxido de 

hidrogênio. 

 

 

No coquetel dos fármacos furosemida e aminofilina em solução parenteral 

20% manitol (pH 10 - 11) e no coquetel composto pelos fármacos aminofilina e 

ceftazidima, as amostras foram também expostas ao oxidante peróxido de 

hidrogênio (1:1 mL peróxido de hidrogênio 10% v/v) para induzir a degradação dos 

fármacos e avaliar o comportamento de emissão de fluorescência da proteína nas 

soluções contendo os fármacos submetidos a degradação. A estabilidade da GFP foi 

determinada adicionando 0,0375 mL de  GFP purificada à 3 mL da solução da 

amostra degradada, obtendo uma solução final da amostra de 8 µg/mL de GFP. As 

amostras foram então quantificadas a 25 °C em espectrofluorímetro. 

 

 

5.3 Resultados e Discussão 

 

 

5.3.1 Curva de calibração para GFP 

 

 

 A curva de calibração da GFP foi realizada em tampão Tris-EDTA e em água 

para injeção (Figura 13). Verificou-se que o solvente utilizado para solubilizar a 

proteína na realização das curvas, não interferiu no comportamento da proteína, pois 

as curvas de calibração obtidas foram iguais para ambas as soluções. Para análise 

dos resultados considerou-se a curva da GFP em água por constituir o solvente das 

soluções parenterais. 
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Figura 17 - Curva de calibração para proteína verde fluorescente (GFP) diluída em 
água, representada pela linha escura (Abs= -130,95 + 102,29*concentração de GFP, 
R2 = 0,983) e diluída em tampão TRIS-EDTA representada pela linha tracejada 
(Abs= -134,64 + 103,61*concentração de GFP, R2 = 0,985). 
 

 

5.3.2 Avaliação da intensidade de fluorescência da GFP na presença dos 

fármacos furosemida e aminofilina em soluções com valores de pH entre 10 e 

11 

 

 

A GFP adicionada às soluções de 20% manitol contendo o fármaco 

furosemida (tabela 14), mostrou valores de concentração acima da observada para 

GFP na presença de furosemida nas soluções de 0,9% NaCl. Esta diferença na 

intensidade de fluorescência não pôde ser atribuída a mudanças nos valores de pH 

das amostras, pois este se manteve constante e perto dos valores ótimos para GFP 

pH 8 - 9 (VESSONI PENNA et al., 2004). O efeito dos valores de pH foi reportado 

anteriormente como sendo uma dos fatores principais que promovem decaimento da 

intensidade de fluorescência (ISHII, 2003). 

O fármaco furosemida adicionado as soluções de 20% manitol ou 0,9% NaCl  

apresentou valores de pH muito similares (9,7 - 10) durante os ensaios. 

GABELLIERI ; STRAMBINI, (2003), mostraram que interações entre 

proteínas-solutos e proteínas-proteínas são responsáveis por perturbações na 

estrutura terciária da GFP. A diferença na manutenção da intensidade de 

fluorescência da GFP permite inferir que o meio rico em açúcar ( solução 20% 

manitol) na presença do fármaco furosemida pode mudar o equilíbrio da estrutura 
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terciária da GFP. Para o fármaco aminofilina não foram observadas alterações após 

período de 20 h entre as soluções de 20% manitol e 0,9% NaCl. 

Estudos prévios mostraram que a concentração de manitol no meio 

tamponado (pH 8)  na presença da  proteína GFP influencia a termoestabilidade da 

proteína com um aumento da estabilidade da GFP proporcional ao aumento na 

concentração de solutos na solução (Ishii, 2006). Este efeito do açúcar na estrutura 

terciária da proteína pode assegurar a estabilidade da GFP na presença do fármaco 

furosemida em soluções de 20% manitol, no entanto este mesmo efeito não pode 

ser observado nas soluções de 0,9% NaCl na presença do mesmo fármaco.  

 

 

Tabela 14 - Intensidade de fluorescência da GFP em soluções parenterais de 0,9% 
NaCl ou 20% Manitol, em valores de pH das amostras (10-11) 

  20% Manitol  + 
Furosemida + Excipiente 

aminofilina 

20 % Manitol + 
Aminofilina +  Excipiente 

de furosemida 

20% Manitol + 
Aminofilina + 
Furosemida   

 Amostra  A  Amostra B Amostra C 

Concentração de GFP (µg/ml) 8,37 7,41 8,39 

Intensidade de Fluorescência da amostra 746,82 657,00 748,43 

pH da amostra inicial + GFP 9,73 10,65 9,70 
Concentração de GFP (µg/ml) 20h 8,39 7,52 8,15 

Intensidade de fluorescência após 20h 748,52 668,07 725,99 

Valor de pH da amostra + GFP após 20h  9,61 10,54 9,53 

  0,9 % NaCl  + 
Furosemida +Excipiente 

aminofilina 
0,9 % NaCl  + Aminofilina 

+  Excipiente 

0,9% NaCL + 
Aminofilina + 
Furosemida   

 Amostra A  Amostra B Amostra C 

Concentração de GFP (µg/ml) 7,46 7.25 8,24 

Intensidade de Fluorescência da amostra 662,88 643,26 734,25 

pH da amostra inicial + GFP 9,71 10,44 9,54 

Concentração de GFP (µg/ml) 20h 7,00 7,16 9,42 

Intensidade de fluorescência após 20h 635,07 635,00 675,66 

Valor de pH da amostra + GFP após 20h  10,01 10,44 9,42 

SP- solução parenteral 
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5.3.3 Avaliação da estabilidade da GFP em soluções de pH entre 6.5 - 7.5 

na presença dos fármacos furosemida e aminofilina. 

 

 

Quando os valores de pH das soluções estiveram próximos ao neutro (Tabela 

15) e a proteína GFP foi adicionada a estas soluções, o comportamento inicial da 

GFP foi muito similar ao observado nas soluções pH 10 - 11. Entretanto, o efeito do 

açúcar manitol em presença do fármaco furosemida, na faixa de pH 6,5 a 7,5, não 

apresentou a mesma intensidade quando comparado ao observado na faixa de pH 

10 - 11. As soluções de 0,9% NaCl na presença do fármaco furosemida, nos valores 

de pH entre 6,5 - 7,5, demonstraram uma importante influência na estabilidade da 

GFP após o período de 20 h, evidenciado por uma perda da intensidade de 

fluorescência mais aguda do que a observada nas soluções de álcali. Este fato pode 

ser relacionado com uma queda proporcional nos valores de pH das soluções após 

20 h. Em valores de pH menores que pH 5,0, a GFP apresenta perda de 

estabilidade devido à protonação de grupamentos. Baixos valores de pH causam 

mudanças no equilíbrio do cromóforo, de tal forma que a intensidade de 

fluorescência da proteína decresce conforme decresce o pH. (KNEEN et al., 1998). 

Para o fármaco aminofilina não foi possível observar variações de 

concentração e intensidade de fluorescência nas soluções de 20% manitol ou 0,9% 

NaCl. 
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Tabela 15 - Intensidade de fluorescência da GFP em soluções parenterais de 0,9% 
NaCl e 20% manitol, em valores de pH das amostras (6,5 - 7,5) 

 

 

5.3.4 Comparação entre o aumento da concentração dos fármacos em 

soluções de 20% manitol e mudanças na intensidade de fluorescência da GFP. 

 

 

Considerando-se os valores de concentração utilizados na prática clínica para 

os fármacos estudados, a avaliação sobre a influência do aumento na concentração 

dos fármacos sobre a estrutura terciária da proteína GFP foi realizada (Tabela 16). 

Observou-se que a intensidade de fluorescência da proteína na presença de 

furosemida decresceu com o aumento na concentração do fármaco. Paralelamente, 

observou-se que o aumento na concentração do fármaco foi seguido de uma 

diminuição nos valores de pH das amostras. Esta discrepância nos valores de pH 

pode ser relacionada com uma menor quantidade de solução de álcali utilizada na 

preparação das amostras de maior concentração.   

 Nas amostras com o fármaco aminofilina o aumento das concentrações deste 

não demonstrou quaisquer mudanças nos valores de intensidades de fluorescência 

da GFP. No entanto, após o período de 20 h, os valores de intensidade de 

fluorescência foram maiores nas soluções com maior concentração de fármaco. Este 

  20% Manitol + Furosemida + 
Excipiente aminofilina 

20 % Manitol + Aminofilina +  
Excipiente de furosemida 

20% Manitol + Aminofilina + 
Furosemida   

 Amostra A  Amostra B Amostra C 

Concentração de GFP (µg/mL) 7,96 8,13 8,04 

Intensidade de Fluorescência da amostra 709,11 724,54 716,06 

pH da amostra inicial + GFP 7,38 7,45 7,31 

Concentração de GFP (µg/mL) 20h 7,68 7,92 7,65 

Intensidade de fluorescência após 20h 683,19 704,86 680,27 

Valor de pH da amostra + GFP após 20h  7,12 7,08 7,00 

  0,9 % NaCl + Furosemida 
+Excipiente aminofilina 

0,9 % NaCl + Aminofilina +  
Excipiente 

0,9% NaCL + Aminofilina + 
Furosemida   

 Amostra A  Amostra B Amostra C 

Concentração de GFP (µg/mL) 7,35 8,00 8,00 

Intensidade de Fluorescência da amostra 652,86 734,74 687,95 

pH da amostra inicial + GFP 7,35 8,24 6,37 

Concentração de GFP (µg/mL) 20h 6.610 7,58 7,39 

Intensidade de fluorescência após 20h 584,34 674,22 656,19 

Valor de pH da amostra + GFP após 20h  6,34 6,35 6,37 

SP- solução parenteral     
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comportamento foi diferente do observado nas soluções de manitol contendo o 

fármaco furosemida. O caráter básico da estrutura da aminofilina acompanhado da 

manutenção dos valores de pH perto dos valores ótimos da GFP pode ter favorecido 

a estabilidade da GFP na presença de altas concentrações do fármaco. Nas 

soluções de alta concentração de aminofilina a estabilidade da GFP foi favorecida 

promovendo uma manutenção do equilíbrio nas estruturas próximas ao cromóforo. 

 O efeito da variação da concentração dos fármacos furosemida e aminofilina 

associados em solução parenteral de 20% manitol também foi estudado. Observou-

se que aumentos nas concentrações dos fármacos apresentaram efeitos similares 

aos observados para o fármaco furosemida individualmente em solução de 20% 

manitol.  

 Os valores de pH próximos à faixa ótima da GFP, foram mantidos para as 

soluções, no entanto uma diminuição da intensidade de fluorescência foi observada 

com os aumentos nas concentrações dos solutos. Tais fatos levaram as seguintes 

hipóteses: (i) o caráter molecular dos fármacos, como por exemplo, suas 

propriedades físico-químicas, favoreceram mudanças na intensidade de 

fluorescência e na concentração da GFP, (ii) interações entre proteínas e solutos ou 

interações entre fármacos favorecem mudança na estrutura terciária da proteína, (iii) 

o comportamento de pH favorece o decréscimo ou aumento da estabilidade da 

intensidade de fluorescência da GFP, entretanto, quando os fármacos são 

associados mais de um fator contribui para estabilidade ou instabilidade da GFP.  
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Tabela 16 - Efeitos do aumento da concentração dos fármacos veiculados em 
solução de 20% manitol sobre a proteína GFP 
  20% Manitol + Furosemida + Excipiente de Aminofilina 

 Furosemida 4 µg/mL Furosedima 1600 µg/mL 

Concentração de GFP (µg/mL) 8,37 7,21 

Intensidade de Fluorescência da amostra 746,82 639,65 

pH da amostra inicial + GFP 9,73 6,76 

Concentração de GFP (µg/mL) 20h 8,39 7,01 

Intensidade de Fluorescência após 20h 748,52 621,28 

pH da amostra inicial + GFP após 20h  9,61 6,61 

      

  20% Manitol + Aminofilina + Excipiente de Furosemida 

 Aminofilina 9,6 µg/mL Aminofilina 9600 µg/mL 

Concentração de GFP (µg/mL) 7,41 7,43 

Intensidade de Fluorescência da amostra 657,31 660,05 

pH da amostra inicial + GFP 10,65 8,63 

Concentração de GFP (µg/mL) 20h 7,52 9,98 

Intensidade de Fluorescência após 20h 668,07 894,95 

pH da amostra inicial + GFP após 20h  10,54 8,43 

      

 20% Manitol + Aminofilina + Excipiente de Furosemida 

  Furosemida 4,8 µg/mL Furosedima 1600 µg/mL 

  Aminofilina 2,4 µg/mL Aminofilina 9600 µg/mL 

Concentração de GFP (µg/mL) 8,39 7,36 

Intensidade de Fluorescência da amostra 748,43 654,06 

pH da amostra inicial + GFP 9,70 8,10 

Concentração de GFP (µg/mL) 20h 8,15 7,22 

Intensidade de Fluorescência após 20h 725,99 640,38 

pH da amostra inicial + GFP após 20h  9,53 7,90 

 

 

5.3.5 Avaliação do comportamento da proteína verde fluorescente (GFP) 

em solução 20% manitol contendo os fármacos furosemida e aminofilina 

submetidos à degradação com peróxido de hidrogênio. 

 

 

O comportamento da GFP foi avaliado nas soluções de fármacos antes e 

após a degradação com solução de peróxido de hidrogênio (Tabela 17). Os 

resultados comparativos realizados nas soluções contendo os fármacos, nas 

proporções utilizadas na prática clínica, demonstraram um comportamento de 

concentração e intensidade de fluorescência menor nas soluções submetidas à 

degradação. Nas soluções de furosemida não submetidas à degradação o 

comportamento de concentração e intensidade de fluorescência das amostras 
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reproduziu o comportamento observado na Tabela 18. Este fato ressalta a hipótese 

que as características físico-químicas dos fármacos atuam na estrutura terciária da 

proteína, alterando o equilíbrio entre as formas protonadas no cromóforo. Tal 

comportamento reforça a potencialidade da GFP ser utilizada como potencial 

biossensor da estabilidade de fármacos nas soluções parenterais.  
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Tabela 17 – Comportamento da GFP em solução parenteral 20% manitol, contendo 
os fármacos furosemida e aminofilina, individualmente e associados, quando estes 
foram submetidos à degradação e na ausência de degradação 

20% Manitol + Furosemida + Excipiente de Aminofilina 
Concentração das soluções 4 µg/mL 8 µg/mL 

pH das soluções sem peróxido+GFP 8,44 8,45 
pH das soluções com peróxido+GFP 8,02 8,06 

Concentração da GFP nas soluções sem peróxido 8,28 7,51 
Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções sem peróxido 738,16 667,57 

Concentração da GFP nas soluções com peróxido 6,33 6,11 
Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções com peróxido 559,22 538,66 

Concentração da GFP nas soluções sem peróxido após 20h 7,86 7,27 
Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções sem peróxido após 20h 699,49 645,84 

Concentração da GFP nas soluções com peróxido após 20h 5,09 4,78 
Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções com peróxido após 20h 444,72 416,69 

   
20% Manitol + Aminofilina + Excipiente de Furosemida 

Concentração da solução 0,96 µg/mL  
pH das soluções sem peróxido+GFP 8,40   
pH das soluções com peróxido+GFP 7,94  

Concentração da GFP nas soluções sem peróxido 7,93   
Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções sem peróxido 705,99  

Concentração da GFP nas soluções com peróxido 6,32   
Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções com peróxido 557,77  

Concentração da GFP nas soluções sem peróxido após 20h 7,62   
Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções sem peróxido após 20h 677,81  

Concentração da GFP nas soluções com peróxido após 20h 4,95   
Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções com peróxido após 20h 432,25   

   
20% Manitol + Aminofilina + Furosemida 

  Furosemida Aminofilina 
Concentração das soluções 4,8 µg/mL 2,4 µg/mL 

pH das soluções sem peróxido+GFP 9,31 
pH das soluções com peróxido+GFP 9,14 

Concentração da GFP nas soluções sem peróxido 8,26 
Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções sem peróxido 736,27 

Concentração da GFP nas soluções com peróxido 11,31 
Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções com peróxido 1016,21 

Concentração da GFP nas soluções sem peróxido após 20h 7,75 
Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções sem peróxido após 20h 689,79 

Concentração da GFP nas soluções com peróxido após 20h 11,30 
Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções com peróxido após 20h 1011,80 
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5.3.6 Avaliação do comportamento da proteína verde fluorescente (GFP), 

na presença do fármaco aminofilina em solução de água para injeção (WFI), 

após degradação com peróxido de hidrogênio.  

 

 

O fármaco aminofilina em água para injeção foi submetido à degradação com 

peróxido de hidrogênio e o comportamento de GFP avaliado em concentrações de 

aminofilina entre 7,2 e 19,2 µg/mL. 

Inicialmente medições de intensidade da proteína mostraram valores de 

concentração de GFP próximos aos ideais embora a faixa de pH (6,5 - 7,0) não 

correspondesse à faixa ideal para garantir a manutenção da estabilidade da 

proteína. Após 20 h notou-se que para todas as concentrações houve um 

decréscimo de concentração e intensidade de fluorescência correspondente a 

valores de 6 a 7% menores que os respectivos valores iniciais. Os valores de pH 

mantiveram-se constantes aos inicialmente determinados. 

Este decaimento dos valores de concentração e intensidade de fluorescência 

da GFP (6 a 7% dos valores iniciais) (Tabela 18) nas amostras submetidas à 

degradação com peróxido de hidrogênio foi similar ao decaimento observado da 

GFP quando na presença do fármaco aminofilina (concentração do fármaco de 9,6 

µg/mL) nas soluções de 20% de manitol ou 0,9% NaCl na faixa de pH (6,5 - 7,5), na 

ausência de degradação. Esta comparação permite observar que a adição de 

peróxido de hidrogênio nas soluções contendo aminofilina e GFP, não exerceu efeito 

direto sobre os valores de concentração e intensidade de fluorescência da GFP 

(Tabela 18). Esta é uma importante constatação que vêem ressaltar o 

comportamento específico e seletivo da GFP quando na presença de diferentes 

fármacos e soluções parenterais, enfatizando seu potencial como biossensor na 

avaliação da estabilidade de fármacos nestas soluções. 
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Tabela 18: Estabilidade da GFP na presença do fármaco aminofilina em água para 
injeção (WFI), após degradação com peróxido de hidrogênio 

Concentração do fármaco Concentração GFP Intensidade de fluorescência pH 
7,20 µg/mL 8,08 720,28 6,87 
9,60 µg/mL 8,11 722,52 6,90 
12,00 µg/mL 8,12 723,36 6,84 
14,40 µg/mL 8,28 738,08 7,08 
18,00 µg/mL 7,90 703,39 7,22 
19,20 µg/mL 8,41 749,48 7,15 

Branco  -  - 6,20 
        
       

Concentração do fármaco 
após período de 24 h 

Concentração GFP 
após período de 24 h 

Intensidade de fluorescência 
após período de 24 h 

pH após 
período 
de 24 h 

7,20 µg/mL 7,67 682,15 6,75 
9,60 µg/mL 7,44 660,47 6,82 
12,00 µg/mL 7,52 668,29 6,64 
14,40 µg/mL 7,73 687,08 6,90 
18,00 µg/mL 7,28 646,05 7,22 
19,20 µg/mL 7,86 698,85 7,07 

Branco  -  - 5,77 

 

 

5.3.7 Avaliação do comportamento da proteína verde fluorescente GFP, 

na presença do fármaco ceftazidima em solução de água para injeção (WFI), na 

ausência e após degradação com peróxido de hidrogênio. 

 

 

 A estabilidade da GFP na presença do fármaco ceftazidima em WFI, foi 

avaliada na presença e na ausência de peróxido de hidrogênio, numa faixa de 

concentração de fármaco de 5 a 140 µg/mL. Na ausência de peróxido as amostras 

apresentaram valores de pH entre 5,5 e 6,5. Os valores de concentração e 

intensidade de fluorescência apresentaram valores de concentração iniciais abaixo 

dos valores de referência de maior estabilidade da proteína (± 8,0).  Estes valores se 

mantiveram constantes após o período de 24 h (Tabela 19). No entanto, nas 

amostras submetidas à degradação com peróxido de hidrogênio os valores iniciais 

de intensidade de fluorescência foram próximos ao de maior estabilidade. Porém 

após 24 h, observou-se um decaimento nos valores de concentração e intensidade 

de fluorescência (tabela 20) ao redor de 20%. Observou-se, portanto, uma 

correlação direta entre a presença do peróxido de hidrogênio e o decaimento da 

estabilidade da proteína. Estudos realizados por Pleasants et al., 2003, mostraram 
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que a ceftazidima é sensível à degradação por peróxido de hidrogênio, portanto este 

foi utilizado como forma de avaliar a especificidade do método de separação por 

HPLC.  

Estes resultados ressaltam, portanto, a especificidade da GFP frente a 

diferentes fármacos, com diferentes estruturas e utilidades terapêuticas, enfatizando 

sua potencial utilização como biossensor. 

 

 

Tabela 19 - Comportamento da GFP na presença do fármaco ceftazidima em água 
para injeção (WFI), na ausência de degradação 
Concentração do fármaco Concentração de GFP Intensidade de fluorescência pH 

5 µg/mL 6,70 592,27 5,75 
10 µg/mL 7,18 637,13 5,89 
16 µg/mL 6,82 603,82 5,81 
20 µg/mL 5,86 515,20 5,62 
25 µg/mL 6,40 564,53 5,75 
60 µg/mL 7,41 658,10 5,86 
140 µg/mL 8,29 738,64 6,10 

Branco  -  - 4,94 
       
       

Concentração do fármaco após 
período de 24 h 

Concentração de GFP 
após período de 24 h 

Intensidade de fluorescência 
após período de 24 h 

pH após 
período 
de 24 h 

5 µg/mL 6,34 559,26 5,70 
10 µg/mL 6,32 557,52 5,81 
16 µg/mL 5,88 517,58 5,54 
20 µg/mL 5,48 479,97 5,55 
25 µg/mL 5,72 502,69 5,64 
60 µg/mL 6,53 576,69 5,80 
140 µg/mL 7,92 704,80 6,06 

Branco  -  - 4,49 
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Tabela 20 - Avaliação do comportamento da GFP na presença do fármaco 
ceftazidima em água para injeção (WFI), após degradação com peróxido de 
hidrogênio 
Concentração do fármaco Concentração de GFP Intensidade de fluorescência pH 

5,00 µg/mL 7,27 644,78 5,8 
10,00 µg/mL 8,03 690,63 5,86 
16,00 µg/mL 7,27 690,93 5,86 
20,00 µg/mL 7,88 700,64 5,72 
25,00 µg/mL 8,10 721,40 5,74 
60,00 µg/mL 8,07 718,37 5,83 
140,00 µg/mL 7,90 703,18 5,81 

Branco - - 5,40 
    

Concentração do fármaco após 
período de 24 h 

Concentração de GFP 
após período de 24 h 

Intensidade de fluorescência 
após período de 24 h 

pH após 
período 
de 24 h 

5,00 µg/mL 6,08 535,28 5,88 
10,00 µg/mL 6,08 535,11 6,05 
16,00 µg/mL 6,26 552,15 6,05 
20,00 µg/mL 5,68 499,17 5,64 
25,00 µg/mL 5,96 524,64 5,81 
60,00 µg/mL 5,80 509,43 5,96 
140,00 µg/mL 5,34 467,07 5,75 

Branco - - 5,37 

 

 

5.3.8 Avaliação do comportamento da proteína verde fluorescente GFP, na 

presença dos fármacos ceftazidima e aminofilina em solução de 5% glicose, na 

ausência de degradação. 

 

 

A estabilidade da GFP foi avaliada frente aos fármacos aminofilina e 

ceftazidima associados nas soluções parenterais de 5% de glicose. Os resultados 

obtidos mostraram uma manutenção dos valores de intensidade de fluorescência, 

mesmo após o período de 24 h, ficando estes dentro da faixa de maior estabilidade, 

apesar dos valores de pH 6,5 - 7,0, não estarem dentro dos valores de maior 

estabilidade da proteína. 
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5.4 CONCLUSÕES DESTA ETAPA DO TRABALHO 

 

 

Os estudos mostraram que fatores como (i) as propriedades físico-químicas 

dos fármacos, (ii) interações entre proteína e solutos, interações soluto-soluto e (iii) 

valores de pH das soluções, podem favorecer mudanças de intensidade de 

fluorescência da GFP nas soluções contendo os fármacos individualmente ou 

associados. Potencial mudança na estrutura terciária da proteína e a dependência 

da manutenção do equilíbrio entre formas protonadas podem influenciar no 

comportamento da GFP e na sua utilização como biossensor da estabilidade de 

fármacos nas soluções.  

A degradação das amostras contendo os fármacos individualmente ou 

associados, demonstraram um comportamento da GFP característicos para cada 

solução, fato que reforça a hipótese de que as características físico-químicas dos 

fármacos promovem alterações diretas sobre a estrutura terciária da GFP, tornando 

sua utilização como potencial biossensor da estabilidade de fármacos em soluções 

parenterais um método promissor. 

 O conceito de utilização de proteínas fluorescente como biossensor da 

estabilidade de fármacos em soluções parenterais é importante por oferecer uma 

metodologia de avaliação rápida e sensível. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO GERAIS 

 

 

O estudo da estabilidade através da utilização de HPLC do fármaco 

ceftazidima associado ao fármaco aminofilina em SPGV de 5% glicose mostrou que 

essa associação promove uma perda da concentração da ceftazidima de 25% após 

24 h. Diante disso, o fármaco ceftazidima foi colocado em contato com diferentes 

proporções de Pluronic® F68 e sua estabilidade avaliada em um intervalo de tempo. 

Observou-se que a proporção de F68 na amostra que garantiu uma maior 

estabilidade de concentração de ceftazidima durante o intervalo de tempo de até 24 

h foi de 10%. Esta etapa do estudo nos permitiu determinar a proporcionalidade de 

Pluronic® F68 em solução da amostra que proporciona valores de concentração de 

ceftazidima mais estáveis no decorrer do tempo. 

Valores de determinação da CMI para o fármaco ceftazidima em solução 

parenteral 5% glicose demonstrou que a ceftazidima, quando na presença do 

copolímero F68, apresentou melhora na sua atividade antimicrobiana, quando 

comparada a valores de CMI iniciais e após período 24 h.  

O comportamento da estabilidade da ceftazidima quando na presença do 

polímero F68 em contato com aminofilina, não pode ser perfeitamente avaliada por 

HPLC, devido a uma perda de resolução e inviabilidade da separação. No entanto, o 

método microbiológico (CMI) mostrou que, muito embora a atividade biológica da 

ceftazidima + Pluronic® F68 na presença e na ausência do fármaco aminofilina 

apresente uma melhora notável, a presença do copolímero não é capaz de impedir a 

perda da estabilidade da ceftazidima após o período de 24 h. 
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CONCLUSÕES GERAIS  

 

 

O estudo da estabilidade do fármaco ceftazidima individualmente e associado 

ao fármaco aminofilina em solução de 5% glicose mostrou que esta associação 

promove a perda de concentração da ceftazidima de 25% após o período de 24 

horas. A associação de Pluronic® F68 ao fármaco ceftazidima promoveu uma 

melhora na efetividade da ceftazidima, quando esta foi associada às SPGV de 5% 

glicose e, principalmente, possibilitou um aumento da atividade biológica da 

ceftazidima quando na presença do fármaco aminofilina. 

Esta melhora da atividade da ceftazidima na presença de Pluronic® F68 

permitiu comprovar que a utilização do copolímero garante um aumento da atividade 

biológica da ceftazidima durante o período de até 24 horas, na ausência e na 

presença de aminofilina. 

Diante disso, a associação do copolímero ao fármaco ceftazidima tornaria 

possível à infusão contínua da ceftazidima utilizando doses menores do fármaco, 

sem que haja perda da atividade da ceftazidima frente aos microrganismos E. coli e 

P.aeruginosa. Este fato poderia garantir doses de ceftazidima acima do CIM no 

tecido pulmonar e, conseqüentemente, uma melhora na atividade terapêutica, com 

redução de custos hospitalares. 

O estudo da potencial utilização da GFP como biossensor da estabilidade de 

fármacos nas SPGV se mostrou promissor, porém mais estudos se fazem 

necessários para desvendar o mecanismo de interação dos fármacos com a 

estrutura da proteína. 
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